
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula 
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu 
Campus de Cappont. Edifici Polivalent 
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

Patrocinen:

LLEIDA
De l’1 al 12 de juliol de 2019



26L9                                                                

INTRODUCCIÓ ALS SENSORS, 
ALS ACTUADORS I ALS SISTEMES 
D’AUTOMATITZACIÓ

Del 8 al 12 de juliol de 2019
Lleida 

Els objectius del curs són, d’una banda, aportar una visió transver-
sal i multidisciplinària dels principis de funcionament dels sensors 
(captadors d’informació) i dels actuadors (generadors d’accions) i, 
de l’altra, mostrar com es poden aplicar els sensors i actuadors per 
desenvolupar sistemes d’automatització. El curs està adreçat a estu-
diants amb coneixements bàsics d’electricitat interessats a conèixer 
el funcionament dels sensors i actuadors i en la seva aplicació en 
sistemes d’automatització. El desenvolupament del curs té una ori-
entació eminentment pràctica, basada en l’experimentació individual 
de conceptes mitjançant la utilització d’eines de simulació. Al llarg 
del curs, l’alumne coneixerà el principi de funcionament elèctric de 
diversos sensors i de diversos actuadors, així com diferents estra-
tègies que permeten utilitzar-los i controlar-los en un entorn auto-
màtic industrial. Al final del curs, l’alumne serà capaç d’entendre la 
informació aportada per un conjunt de sensors, de processar-ne la 
informació i de controlar-ne l’activació en un procés de fabricació 
industrial simulat. 

Observacions: Es requereixen coneixements bàsics d’electricitat 
per poder entendre el funcionament dels sensors i les diverses for-
mes d’utilització dels actuadors

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Eduard Clotet Bellmunt (Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial de la UdL)

Equip docent Eduard Clotet Bellmunt (UdL) i Jordi Palacín Roca (UdL)
Durada a) 20 hores lectives
 b) 50 hores (20 presencials + 30 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places 30

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@udl.cat

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 

hores de treball autònom de 
l’alumnat

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 8
 Eduard Clotet
16.00-18.00 h Descripció del concepte de sensor elèctric 
 Jordi Palacín
18.15-20.15 h Accés a la informació de sensors elèctrics analògics 

mitjançant una eina de simulació
 
Dimarts 9 
 Eduard Clotet
16.00-18.00 h Alternatives d’accés a la informació d’un sensor elèc-

tric
 Jordi Palacín
18.15-20.15 h Accés a la informació de sensors elèctrics digitals mit-

jançant una eina de simulació
 
Dimecres 10 
 Eduard Clotet
16.00-18.00 h Descripció del concepte d’actuador elèctric
 Jordi Palacín
18.15-20.15 h Control d’actuadors elèctrics mitjançant una eina de 

simulació
 
Dijous 11 
 Eduard Clotet
16.00-18.00 h Combinació de sensors i actuadors per desenvolupar 

sistemes d’automatització i control
 Jordi Palacín
18.15-20.15 h Experimentació amb diversos sistemes de control

Divendres 12 
 Eduard Clotet
16.00-18.00 h Sensors i actuadors en un procés típic de fabricació 

industrial
 Jordi Palacín
18.15-20.15 h Simulació d’un procés industrial de fabricació de be-

gudes: transportadors de botelles, posicionadors, 
ompliment, verificació de pes, verificació de nivell i 
embalatge en caixes 


