
Institut  
Eugeni d’Ors 

Vilafranca del Penedès 

Habilitadors digitals per emprendre nous negocis i 
ocupacions sostenibles 



“ 
Ningú respecta un talent ocult. 

Desiderius Erasmus 



Apropar la realitat a l’aula 



Com ho fem? 

Repte: enfrontar a 
l’alumnat a una situació 
problemàtica rellevant i 
oberta, per la qual es 
demana una solució real 

by: pixabay 



Els inicis ... Desenvolupar i documentar un Sistema viable econòmicament que sigui capaç d'integrar 
diferents tecnologies de sensorització i bigdata que faciliti la presa de decisions al productor 
i a la viticultura de precisió, així com investigar opcions de donar accés a la informació via 
web. 

CFGS en Desenvolupament 
d'Aplicacions Multi-plataforma 

CFGS en Electro-Medicina Clínica 

CFGS en Sistemes Electrònics i 
Automatitzats 



En imatges 



En imatges 



Nou repte 
2021 - 2023 
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Objectiu 

Dispositiu de terra Dispositiu meteo 

▪ Sensors d'humitat, temperatura i 
conductivitat elèctrica (salinitat) a 3 
nivells de profunditat: 

- Zona superficial (25 cm) 
- Zona radicular (40 - 55 cm) 
- Zona post-radicular (60 - 75cm) 

▪ Sensor de fulla humida (opcional) 

▪ Connectivitat LoRA. 

▪ Emmagatzematge de la informació en 
local. 

▪ Bateries de Liti-Ferrofostat (LiFePO4) o 
Titanat de Liti (LiTO). 

▪ Placa solar. 

▪ Sensors: 
- Humitat ambiental 
- Temperatura ambiental 
- Pluviometria 
- Vent i direcció (opcional) 

▪ Connectivitat LoRA 

▪ Emmagatzematge de la informació en 
local. 

▪ Bateries de Liti-Ferrofostat (LiFePO4) 
o Titanat de Liti (LiTO). 

▪ Placa solar. 



Lliure i obert 



 
Finançament 



Quin 
problema hi 
ha? 
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De què ens 
serveix … 

Electrònica i Informàtica 
aporten una part l'equació 
del problema.  
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Clau … 

▪ Compartir dades. 

▪  Interpretar la informació. 

▪ Prendre decisions de 
precisió. 

 



Infraestructura 

▪ L'Institut ofereix aquest 
servei 24h x 7 x 365 

▪ Qualsevol veí o veïna pot 
desenvolupar projectes IoT 
lliurement i enviar les 
dades des de la instal·lació 
del centre. 



Formació 

▪ Els entrenadors permetran 
la formació del professorat 
i de l'alumnat, iniciant un 
projecte  de centre en la 
programació de dispositius 
IoT. 



Assessorament 

Lluís Xavier Coll Mestres 

 

▪ Enginyer agrònom 

▪ Expert en Viticultura 

▪ Expert en sensorització 



Espai 

▪ Cobertura LoRA 

▪ Parets on poder escriure 

▪ Mobiliari dinàmic 

▪ Columnes amb electricitat i 
xarxa cable 

▪ WiFI 

▪ Impressores 3D 
(properament) 



Com ho fem? 

Comunicació Seguiment Equips per IA  



Famílies 
professionals  

 
Electricitat i 
Electrònica 

 
 

Informàtica 

 
 

FOL/EIE 

 
 

Agrària 

COMUNITAT 



Centres 
col·laboradors Madrid 

Barcelona 

Ponferrada Elx 

Pamplona 

Tàrrega 

Vilafranca del Penedès 
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Gràcies pel seu temps 

Si té alguna pregunta sobre el document pot 
contactar amb nosaltres a: 

▪ www.ies-eugeni.cat 

▪ innovafp@ies-eugeni.cat 


