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DADES GENERALS DEL CURS 
 
 
1. Família professional: PRODUCCIÓ, TRANSFORMACIÓ I DISTRIBUCIÓ 

D’ENERGIA I AIGUA 
 

Àrea professional: ENERGIES RENOVABLES 
 
2. Denominació del curs: TÈCNIC/A DE SISTEMES D’ENERGIES RENOVABLES 
 
3. Codi: PTER30 
 
4. Curs: OCUPACIÓ 
 
5. Objectiu general: 

Capacitar l’alumnat per avaluar els recursos, analitzar la viabilitat i gestionar la realització del projecte 
d’energies renovables. 

 
6. Requisits del professorat: 

6.1. Nivell acadèmic: 
Titulació universitària, preferentment: 
■ Enginyer tècnic. 
■ Arquitecte tècnic. 
■ Enginyer tècnic de telecomunicació. 
■ Llicenciat en ciències físiques, químiques i mediambientals. 

 
Si no n’hi ha, capacitació professional equivalent en l’ocupació relacionada amb el curs. 

 
6.2. Experiència professional: 

Haurà de tenir experiència en l’ocupació. 
 

6.3. Nivell pedagògic: 
Serà necessari tenir formació metodològica o experiència docent. 

 
7. Requisits d’accés de l’alumnat: 

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals: 
Haver cursat BUP o equivalent. 

 
7.2. Nivell professional o tècnic: 

No es requereix experiència professional prèvia. 
 

7.3. Condicions físiques: 
Cap en especial, llevat d’aquelles que impedeixin el desenvolupament normal de la professió. 

 
8. Nombre d’alumnes: 

15 alumnes. 
 
9. Relació seqüencial de blocs de mòduls formatius: 

■ Anàlisis de la rendibilitat d’un projecte d’inversió. 
■ Radiació solar. 
■ Energia eòlica. 
■ Solar passiva. 
■ Solar tèrmica. 
■ Electrificació fotovoltaica i eòlica. 
■ Minicentrals. 
■ Biomassa residual. 

 
10. Durada: 

Pràctiques ...................................................................................... 190 
Coneixements professionals .......................................................... 150 
Avaluacions .......................................................................................40 

 
Total.................................................................................................380 hores 
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11. Instal·lacions:  

11.1. Aula de classes teòriques: 
■ Superfície: l’aula haurà de tenir una superfície mínima de 30 m2 per a grups de 15 alumnes (2 

m2 per alumne). 
■ Mobiliari:  l’aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 15 places, a més dels elements 

auxiliars necessaris i mitjans audiovisuals. 
 

11.2. Instal·lacions per a pràctiques: 
■ Superfície de 100 m2 a l’exterior, orientada al sud. 

 
11.3. Altres instal·lacions: 

■ Un  espai  mínim  de  50  m2  per a despatxos  de  direcció,  sala  de  professors i  activitats  de 
coordinació. 

■ Una secretaria. 
■ Lavabos i serveis higienicosanitaris en una quantitat adequada a la capacitat del centre. 

 
Els centres hauran de complir les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i de seguretat 
exigides per la legislació vigent i hauran de disposar de llicència municipal d’obertura com a centre de 
formació. 

 
12. Equipament i material: 

12.1. Equip: 
■ Ordinadors amb impressora. 
■ Programa de càlcul tecnicoeconòmic d’energies renovables. 
■ Taula de dibuix. 
■ Arxivadors. 

 
12.2. Eines i utillatge: 

■ Polímetres. 
■ Brúixola. 
■ Taquímetre. 
■ Cinta mètrica. 
■ Radiòmetre. 
■ Anemòmetre portàtil. 
■ Mesurador de coeficient global de pèrdues. 

 
12.3. Material de consum: 

■ Discos d’ordinador. 
■ Paper d’impressora. 
■ Manual de càlcul i disseny. 
■ Arxivadors. 
■ Elements d’enquadernació. 
■ Catàlegs comercials. 
■ Normativa sobre instal·lacions de calefacció i climatització. 
■ Reglament electrotècnic. 
■ Manuals de càlcul. 
■ Impresos de sol·licituds de permisos. 
■ Reglaments i directives relacionats amb ajudes. 

 
12.4. Material didàctic: 

Es proporcionarà als alumnes els  mitjans didàctics   i   el   material   escolar, imprescindibles, per al 
desenvolupament del curs. 

 
12.5. Elements de protecció: 

■ Equips de protecció individuals. 
■ Farmaciola completa. 
■ Extintors. 

 
En el desenvolupament de les pràctiques es faran servir els mitjans necessaris de seguretat i higiene en 
el treball i s’observaran les normes legals respecte d’això. 
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13. Inclusió de noves tecnologies: 
Els continguts estructurats es consideren en si mateixos de noves tecnologies; es considera que de les 
330 hores del temps total del curs, 200 són catalogades com a tals. 

 
Com a complement al curs és recomanable visitar exposicions i instal·lacions en construcció o en 
funcionament. 
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DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS 
 
 

14. Denominació del mòdul: 
 

ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT D’UN PROJECTE D’INVERSIÓ. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Analitzar la rendibilitat d’un projecte i definir-ne els paràmetres bàsics. 
 
16. Durada del mòdul: 

50 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Realitzar un projecte d’inversió. 
■ Definir l’especificació tècnica. 
■ Realitzar petició d’oferta d’un equip complex. 
■ Realitzar un exemple de comparació d’ofertes. Planificació de pagament. 
■ Confeccionar un pressupost. 
■ Analitzar flux de caixa d’un projecte. 
■ Calcular TIR i període d’amortització. 
■ Analitzar les possibilitats de finançament d’un projecte. 
■ Analitzar la rendibilitat del projecte i introduir-hi ajudes i subvencions. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Parts de què consta un projecte. 
■ Continguts de les especificacions tècniques. 
■ Contractes entre parts: de subministrament, de servei. 
■ Confecció de pressupostos. 
■ Sistemes de finançament de projectes. 
■ Anàlisi de flux de caixa d’un projecte. 
■ Definició de paràmetres d’una inversió: taxa interna de retorn (TIR), període d’amortització, període 

de retorn simple. 
■ Mètodes i anàlisis de sensibilitat de paràmetres d’inversió. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Sentit de la responsabilitat per investigar i seleccionar la línea financera més concorde. 
■ Aplicació de criteris de racionalitat en la selecció, cercant l’equilibri de prestacions i cost. 
■ Capacitat de comprensió de nous sistemes financers adaptats als energètics. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

RADIACIÓ SOLAR. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Conèixer els principis bàsics de la radiació solar i les seves aplicacions energètiques . 
 
16. Durada del mòdul: 

25 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Seguiment solar al llarg d’un dia, mesurament de l’azimut i l’altura solar. 
■ Declinació solar i estacions, determinació de la trajectòria solar d’un dia qualsevol. 
■ Mesurament amb radiòmetre (solarímetre) i pirheliòmetre, per a diverses inclinacions. Variació al 

llarg del dia. 
■ Ombrejament longitudinal i àrea escombrada: diürna, anual. 
■ Resposta de diversos materials i tractament superficial davant la radiació solar. 
■ Calcular amb les taules l'energia incident sobre una superfície inclinada i orientada, en un lloc 

determinat. 
■ Verificació de l'efecte d’hivernacle. 
■ Resposta d’una placa fotovoltaic a la radiació solar. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Radiació solar. Espectre. 
■ Moviment solar diari i estacional. 
■ Energia incident sobre una superfície plana inclinada. 
■ Càlcul d'ombres i bloqueigs. 
■ Transformació energètica de la radiació solar. 
■ Esquemes d’aprofitament solar.  
■ La problemàtica de l'emmagatzematge.  
■ Rendiment dels sistemes solars. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Capacitat d’aprenentatge de noves tècniques, components nous i aplicacions noves en el camp 
professional. 

■ Sentit de responsabilitat per avaluar rendiments reals dels sistemes. 
■ Comprendre les aplicacions, les limitacions i el camp d’actuació d’aquestes tecnologies. 
■ Creativitat i racionalitat per aplicar l’esquema més idoni. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

ENERGIA EÒLICA . 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Conèixer els fonaments de l’energia eòlica per aplicar-la a projectes energètics. 
 
16. Durada del mòdul: 

25 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Mesuraments amb anemòmetres de la velocitat del vent i direcció en diversos moments. Ràfegues, 
mitjanes. 

■ Calcular per simulació, amb una estació de referència, la distribució previsible d’un emplaçament. 
■ Localitzar a la corba de rendiment el punt de funcionament d’una màquina eòlica. 
■ Avaluar l’energia d’un emplaçament de la qual es coneix l’espectre de freqüència. 
■ Interpretar l’energia d’una rosa dels vents. 
■ Calcular l’energia d’un emplaçament i una màquina. 
■ Comprovar sobre diversos tipus d’aerogeneradors els paràmetres de funcionament. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Energia del vent. Mapes nacionals i regionals. 
■ Espectre de velocitats i rosa dels vents. 
■ Conversió aerodinàmica. Tipologia general de màquines eòliques. 
■ Aparells de mesura i caracterització estadística d’aquesta mesura. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Capacitat d’aprenentatge de noves tècniques, materials i components nous, i aplicacions noves en 
el camp professional. 

■ Comprendre les aplicacions, les limitacions i el camp d’actuació d’aquestes tecnologies. 
■ Creativitat i racionalitat per aplicar l’esquema més idoni. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

SOLAR PASSIVA. 
 

15. Objectiu del mòdul: 
Avaluar els recursos de solar passiva i analitzar la viabilitat de la seva aplicació i gestionar-ne 
l’execució. 

 
16. Durada del mòdul: 

40 hores. 
 

17. Continguts formatius del mòdul 
A) Pràctiques 

■ Aplicar sobre diverses solucions arquitectòniques elements passius. 
■ Calcular la demanda energètica de diversos projectes arquitectònics, per a una climatologia 

determinada. 
■ Seleccionar tipologies passives locals de l’arquitectura popular. 
■ Dimensionar sistemes de captació solar passiva, per a una demanda determinada. 
■ Assajar  diverses  solucions:  hivernacles,  murs Trombe, magatzems,  elements  de  

transferències, persianes. 
■ Comparar els costos energètics de diverses solucions arquitectòniques. 
■ Sol·licitar ofertes econòmiques sobre un pressupost determinat, d’obres i instal·lacions. 
■ Preparar projecte constructiu. 
■ Emplenar sol·licituds d’ajudes. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Arquitectura bàsica. 
■ Solucions solars passives. Integració energètica i balanços. 
■ Càlcul de demandes energètiques. 
■ Realització de projectes i pressupostos. 
■ Anàlisi de rendibilitat de projectes. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Responsabilitat en les recomanacions al client sobre la solució més adaptada. 
■ Capacitat de gestió i relació administrativa. 
■ Capacitat d’aprenentatge de noves tecnologies i materials. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

SOLAR TÈRMICA. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Avaluar els recursos de solar tèrmica de baixa temperatura i analitzar la viabilitat de la seva aplicació i 
gestionar-ne l’execució. 

 
16. Durada del mòdul: 

60 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Integrar diversos sistemes actius de solar tèrmica en diverses solucions arquitectòniques. 
■ Calcular la demanda energètica de diverses solucions arquitectòniques, per a diferents graus de 

substitució. 
■ Dimensionar sistemes actius de solar tèrmica, per a una demanda determinada. 
■ Assajar  diversos  col·lectors  solars  actius , sobre diferents tipus d’emmagatzematge, i mesurar-

ne les aportacions. 
■ Comparar costos energètics de diferents alternatives. 
■ Preparar projecte constructiu. 
■ Sol·licitar ofertes econòmiques i realitzar comparacions amb l’aplicació criteris de selecció. 
■ Emplenar sol·licituds d’ajudes. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Arquitectura bàsica. Instal·lacions. 
■ Sistemes solars tèrmics actius de baixa temperatura. 
■ Càlcul de demandes energètiques. 
■ Realització de projecte i pressupost. 
■ Anàlisi de rendibilitat de projectes. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Responsabilitat en les recomanacions al client sobre la solució més adaptada. 
■ Capacitat de gestió i relació administrativa. 
■ Capacitat d’aprenentatge de noves tecnologies i materials. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

ELECTRIFICACIÓ FOTOVOLTAICA I EÒLICA. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Avaluar els recursos per a electrificació solar fotovoltaica i eòlica, i analitzar la viabilitat de la seva 
aplicació i gestionar-ne l’execució. 

 
16. Durada del mòdul: 

60 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Assajar  la  resposta  d’un  sistema  eòlico-fotovoltaic, i mesurar càrrecs i resposta de la unitat de 
control. 

■ Dimensionar el nivell d’electrificació necessari per a diverses aplicacions. 
■ Calcular les potències dels diversos components i sistemes eòlics i fotovoltaics. 
■ Comparar costos energètics de diferents alternatives de repartiment. 
■ Preparar projecte constructiu per sol·licitud de permisos i ajudes. 
■ Sol·licitar ofertes econòmiques de subministrament i realitzar comparacions amb l’aplicació de 

criteris de selecció. 
 
B) Continguts teòrics 

■ Electrificació d’habitatges i edificis. 
■ Sistemes solars fotovoltaics. 
■ Sistemes eòlics. 
■ Càlcul de demandes elèctriques. 
■ Realització de projectes i pressupostos. 
■ Anàlisi de rendibilitat d’un projecte. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Responsabilitat en les recomanacions al client sobre la solució més adaptada. 
■ Capacitat de gestió i relació administrativa. 
■ Capacitat d’aprenentatge de noves tecnologies i materials. 
■ Interpretar, juntament amb l’usuari, els nivells d’electrificació i criteris de seguretat de 

subministrament que cal aplicar. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

MINICENTRALS. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Avaluar el recurs hidràulic per realitzar l’aprofitament o la rehabilitació de minicentrals. 
 
16. Durada del mòdul: 

60 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Analitzar l’aforament d’un riu i aplicar teoria de similitud al càlcul d’aportacions en un altre punt. 
■ Analitzar una corba de cabals classificats. 
■ Calcular el salt brut i net d’un aprofitament. 
■ Dibuixar esquemes bàsics a aplicar en diverses topografies. 
■ Calcular la potència, el tipus de turbina i l’esquema que cal emprar. 
■ Calcular l’energia que es pot obtenir en un any i mig. 
■ Preparar documentalment un projecte de rehabilitació. 
■ Calcular el pressupost d’una rehabilitació. 
■ Analitzar la inversió quant a sistema financer i rendibilitats. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Hidrologia bàsica superficial. 
■ Aforaments i valoració de dades estadístiques. 
■ Principis de conversió hidroelèctrics. Tipus de turbines: 
■ Definir potència i energia hidroelèctrica. 
■ Electricitat bàsica de minicentrals. 
■ Anàlisi d’inversions. Paràmetres. 
■ Anàlisi d’impactes mediambientals. Correccions. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Capacitat   d’integració  i  aprenentatge   d’esquemes   més   convenients   tecnicoeconòmics i 
mediambientals. 

■ Responsabilitat per a disseny més adaptat. 
■ Capacitat de presa de decisions per a selecció d’alternatives. 
■ Capacitat de gestió administrativa. 
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14. Denominació del mòdul: 
 

BIOMASSA RESIDUAL. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Avaluar els recursos energètics de la biomassa residual: agrícola, ramader, industrial i d’aigües residuals, 
per realitzar un projecte d’aprofitament d’aquests. 

 
16. Durada del mòdul: 

60 hores. 
 
17. Continguts formatius del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ Avaluar el poder calorífic inferior i superior d’un residu. 
■ Avaluar el tipus de subministrament, la seva energia associada i la distribució geogràfica d’aquest. 
■ Calcular la potència tèrmica o termoelèctrica que cal instal·lar. 
■ Dissenyar l’esquema tècnic de l’aprofitament. 
■ Calcular el pressupost d’una inversió. 
■ Analitzar la rendibilitat de la solució adoptada o alternatives. 
■ Preparar documentalment un projecte d’aprofitament de residus. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Termologia bàsica. Termotècnia bàsica. 
■ Tecnologia de combustibles i les seves aplicacions. 
■ Tipus de calderes. Tipus de cicles termodinàmics. 
■ Electricitat bàsica de centrals. 
■ Anàlisi i avaluació d’inversions energètiques. 
■ Avaluació d’impactes mediambientals. 
■ Procés de creació d’empreses. 

 
C) Continguts relacionats amb la professionalitat 

■ Capacitat de relació amb varietat de subministradors de residus. 
■ Responsabilitat en el disseny més adequat. 
■ Capacitat de presa de decisions per a selecció d’alternatives. 

 


