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AF_IM01_ Instal.lació i manteniment. Industrial 
communications 
 
 
Objectius 
 

• Fer conèixer a l’alumne els diferents sistemes de comunicacions industrials des 
del punt de vista de topologia, relacions i norma de comunicacions. 

• Fer conèixer a l’alumne els diferents materials que intervenen a les 
comunicacions industrials tals com cables, connectors, autòmats, perifèrics etc. 

• L’alumne ha de poder muntar i trobar averíes de xarxes de comunicacions (un 
cop realitzada la AF_IM02) 

• L’alumne ha de programar a nivell bàsic els elements programables de les 
comunicacions industrials (un cop realitzada la AF_IM02) 

• Donar a l’alumne criteris per l’elecció de materials de comunicacions 
• Fer servir la llengua anglesa al nivell de conèixer el vocabulari específic de la 

unitat i la interpretació de documentació original en anglès. 
 
 
Descripció del material docent 
 
 
La AF_IM01. està dividida en 5 accions formatives on es presenten els continguts 
teòrics acompanyats de links a documentació real en catàlegs i videos explicatius. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
S’aconsella la exposició de cada acció formativa detenint-se cada cop que es parli d’un 
nou material i tenir una mostra d’aquest per exposar-ho a classe. 
S’ha de motivar a l’alumne al visionat dels videos i a la lectura dels catàlegs i 
navegació per les webs de fabricants recomanades a les AF. 
Un cop exposada la AF, s’aconsella proposar un exercici sobre els seus continguts 
basat en la recerca a la xarxa d’informació adicional a l’exposada. 
Cadascuna de les accions formatives s’aconsella desenvoluparla en 6 hores. 
 
 
Recursos emprats 
 
Els recursos dependran del material d’automatització del que es disposi. Aquest 
condicionarà el software de programació i simulació empreat. 
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Ubicació curricular del material docent 
  
El material està pensat expresament per al mòdul 9, unitat formativa 3 del cicle 
formatiu de grau superior de Mecatrònica Industrial. 
Aquesta unitat formativa està pensat desenvoluparla amb aquesta acció formativa més 
una acció formativa dedicada íntegrament als exercicis de taller. 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

- Guia del professor 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Acció Formativa, dividida en cinc apartats 
  
- Documentació complementària: Els links a les web de fabricants i videos 

explicatius.  
 
Autoria 
 
Joan Sanz Pastor, professor de Sistemes electrotècnics i automàtics de l’Institut 
Escola Industrial de Sabadell 
 
 
 


