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 IDENTIFICACIÓ DE L’ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU  

Denominació de 
l’especialitat: 

HIDROGEN VERD: PRODUCCIÓ, CONSERVACIÓ I APLICACIONS 

Família Professio-
nal: 

ENERGIA I AIGUA 

Àrea Professional: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Codi: ENAC11 

Nivell de qualifica-
ció professional: 

4  

Objectiu general 

Dissenyar projectes vinculats a la generació d’hidrogen verd, així com la seva gestió, 
emmagatzematge i transport. 

Relació de mòduls de formació 

Mòdul 1 Tecnologies de producció i processat d’hidrogen. 20 hores 

Mòdul 2 Emmagatzematge i distribució d’hidrogen 20 hores 

Mòdul 3 Ús, transformació y aplicacions energètiques de l’hidrogen 40 hores 

Mòdul 4 
Operacions d’integració amb energies renovables i validació 
tecnològica 

40 hores 

Modalitats d’impartició 

Presencial 

Mixta 

Durada la formació 

Durada total en qualsevol modalitat 
d’impartició 

120 hores. 
 

Mixta Durada total de la formació presencial: 40 hores 

Requisits d’accés de l’alumnat  

 

Acreditacions/ titu-

lacions 

 

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:  

- Títol de Grau o equivalent en l’àmbit de les ciències o enginyeria. 

- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent en l’àmbit de les ciències o 
enginyeria. 

- Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la 
família professional: Energia i Aigua, Electricitat i electrònica, 
Informàtica i comunicacions 

- Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional: 
Energia i Aigua, Electricitat i electrònica 
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Experiència profes-

sional 

No es requereix per als titulats universitaris. Per a la resta de titulacions, es 
requereix l'experiència d'un any en el sector de la producció, 
emmagatzematge o transport d'energia. 

Altres Coneixements de química 

Modalitat Mixta A més del que s'ha indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses 
suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza 
l'acció formativa. 

 

Justificació dels requisits de l’alumnat 

 

Cal acreditar documentalment la titulació d'accés i/o l'experiència professional si s'escau 

 

Prescripcions de formadors i tutors 

Acreditació  

requerida 

Complir, com a mínim algun dels requisits següents: 

- Enginyeria Superior, Arquitectura, llicenciatura o Títol de Grau 
corresponent o equivalents en Química o Física 

- Enginyeria Tècnica, Arquitectura tècnica, o Títol de Grau 
corresponent o equivalent 

Experiència  

professional mínima 
requerida 

Per a formadors i tutors, externs l’àmbit universitari, procedents de l'àmbit 
industrial, es requereix experiència laboral, en empreses directament 
vinculades amb l'emmagatzematge d'energia, d’almenys 2 anys. 

Competència docent 

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Experiència docent acreditable d’almenys 150 hores, en modalitat 
presencial o streaming, en els darrers 2 anys, relacionada amb la 
família professional d’Energia i Aigua. 

- CP de Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació 
- Màster universitari de Formació de Formadors o altres 

acreditacions oficials equivalents 

Modalitat Mixta   

A més de complir amb les prescripcions establertes anteriorment, els tutors-
formadors han d'acreditar una formació, d’almenys 30 hores, o experiència, 
d’almenys 60 hores, en aquesta modalitat i en la utilització de les 
tecnologies de la informació i comunicació. 

 
 

Justificació de les prescripcions de formadors i tutors 
 
Cal acreditar documentalment els requisits. 

 

Requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipaments 

 

Espais formatius 
Superfície 
m2   per 15 
alumnes 

Increment 
Superfície/alumne 

(Màxim 30 alumnes) 

Aula de gestió                      45 m2 2,4 m2/ alumne 

Laboratori de química            45 m2 2,4 m2/ alumne 
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Espai formatiu Equipament 

Aula de Gestió  

 

- Taula i cadira per al formador 

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material d'aula 

- Pissarra 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de 

documents, canó amb projecció i Internet pel formador i alumnat. 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de documents 

per l’alumnat. 

- Programari específic instal·lat en el PC del docent: 

o HOMER 

o MATLAB-simulink (o similar) 

 

Laboratori de química 
- Taula i cadira per al formador 

- Prestatges i cadires per a l'alumnat 

- Pissarra 

- Infraestructura bàsica d’un laboratori químic de formació (aigua 

destil·lada, vitrina o sistema d'extracció de gasos, zona de rentat, 

reactius i productes químics comuns, i zona d’experimentació 

equipada) 

- Requisits específics per la pràctica d’aquest curs: 

o Equip "Fuel Cell Trainer"  

o Equip per electròlisi apte per a la producció d'hidrogen 

fins a 16 bars 

 

La superfície dels espais i instal·lacions estaran en funció de la seva tipologia i del número d’alumnes. 

Tindran com a mínim els metres quadrats que s’indiquen per 15 alumnes i l’equipament suficient pels 

mateixos.  

En el cas, de que augment el nombre d’alumnes, fins un màxim de 30, la superfície de les aules s’incre-

mentarà proporcionalment (Segons s’indica a la taula en el relatiu a m2/alumne) i l’equipament estarà en 

consonància amb dit augment. Els altres espais formatius i instal·lacions tindran la superfície i els equi-

paments necessaris que ofereixin cobertura suficient per impartir la formació amb qualitat.    

No s’ha d’interpretar que els diversos espais formatius identificats hagin de diferenciar-se necessàriament 

mitjançant tancaments.  

Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higiènic-sanitària corres-

ponent i respondran a mesures d’accessibilitat i seguretat dels alumnes. 

En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat, es realitzaran les adaptacions i ajus-

taments raonables per assegurar la seva participació en condicions d’igualtat.  

 

Aula virtual 

Si s’utilitza l’aula virtual han d’acomplir-se les següents indicacions. 
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 Característiques 

- La impartició de la formació mitjançant aula virtual s’ha d’estructurar i organitzar de manera 
que es garantitzi en tot moment que existeixi connectivitat sincronitzada entre les persones 
formadores i l’alumnat participant així com bidireccionalitat en les comunicacions. 

- S’haurà de comptar amb un registre de connexions generat per l’aplicació de l’aula virtual on 
s’identifiqui, per a cada acció formativa desenvolupada a través d’aquest mitjà, les persones 
participants a l’aula, així com les seves dates i temps de connexió. 

 Altres especificacions 

Plataforma d’aprenentatge que permeti la connexió síncrona de docents i alumnat, amb sistema 
incorporat d'àudio, vídeo i possibilitat de compartir arxius, la pròpia pantalla o altres aplicacions tant 
pel docent com per l'alumnat, amb registre dels temps de connectivitat. 

 

Si l’especialitat s’imparteix en modalitat mixta, quan hi hagi tutories presencials,  s’utilitzaran els espais 

formatius i equipaments necessaris indicats anteriorment.  

 

A més, en el cas de modalitat mixta, s’ha de disposar del següent equipament.  

 

Plataforma de teleformació:  

La plataforma de teleformació que s’utilitzi per impartir accions formatives, haurà d’allotjar el material virtual 

d’aprenentatge corresponent, posseir capacitat suficient per desenvolupar el procés d’aprenentatge i 

gestionar i garantir la formació de l’alumnat, permetent la interactivitat i el treball cooperatiu, i reunir els 

següents requisits tècnics d’infraestructura, software i serveis: 

 Infraestructura 

- Tenir un rendiment, entès com número d’alumnes que suporti la plataforma, velocitat de resposta del 

servidor als usuaris, i temps de carrega de les pàgines web o de descarrega d’arxius, que permeti: 

a) Suportar un número d’alumnes equivalent al número total d’alumnes en les accions formatives de 

formació professional per l’ocupació que estigui impartint el centre o entitat de formació, garantint 

un allotjament mínim igual al total de l’alumnat de dites accions, considerant que el número mà-

xim d’alumnes per tutor és de 80 i un número d’usuaris concurrents del 40% d’aquests alumnat.  

b) Disposar de la capacitat de transferència necessària perquè no es produeixin efecte retardar en 

la comunicació audiovisual en temps real, havent de tenir el servidor en el que s’allotja la plata-

forma un ample de banda mínim de 300 Mbs, suficient en baixada i pujada.  

- Estar en funcionament 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. 

 

 Software: 

- Compatibilitat amb el estàndard SCORM i paquets de continguts IMS. 

- Nivells d’accessibilitat i interactivitat amb els continguts disponibles mitjançant tecnologies web, que 

com a mínim compleixin les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2012 o posteriors actualitzacions, 

segons l’estipulat al capítol III del Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre. 

- El servidor de la plataforma de teleformació ha de complir amb els requisits establerts a la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, pel que el 

responsable de dita plataforma ha d’identificar la localització física del servidor i el compliment de l’es-

tablert sobre transferències internacionals de dades als articles 40 a 43 de la citada Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, així com, en el que resulti d’aplicació, en el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga 

la Directiva 95/46/CE. 

- Compatibilitat tecnològica i possibilitats d’integració amb qualsevol sistema operatiu, base de dades, 

navegador d’Internet dels més usuals o servidor web, havent de ser possible utilitzar les funcions de la 
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plataforma com complements (plug-in) i visualitzadors compatibles. Si es requereix la instal·lacions 

d’algun suport per funcionalitats avançades, la plataforma ha de facilitar l’accés al mateix sense cost.  

- Disponibilitat del servei web de seguiment (operatiu i en funcionament) de les accions formatives im-

partides, conforme al model de dades i protocol de transmissió establerts en l’annex V de l’Ordre 

TMS/369/2019, de 28 de març.  

 

 Serveis i suport 

- Sustentar el material virtual d’aprenentatge de l’especialitat formativa que a través d’ella s’imparteixi.  

- Disponibilitat d’un servei d’atenció a usuaris que doni suport tècnic i mantingui la infraestructura tecno-

lògics i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i incidències tècniques 

de l’alumnat. Les formes d’establir contacte amb aquest servei, que seran mitjançant telèfon i missat-

geria electrònica, han d’estar disponibles per l’alumnat des de l’inici fins al finalitzar l’acció formativa, 

mantenint un horari de funcionament de mati tarda i un temps de demora en la resposta no superior a 

48 hores laborables.  

- Personalització amb la imatge institucional de l’administració laboral corresponent, amb les pautes 

d’imatge corporativa que s’estableixin.  

 

Amb l’objecte de gestionar, administrar, organitzar, dissenyar, impartir i avaluar accions formatives a través 

d’Internet, la plataforma de teleformació integrarà les eines i recursos necessaris a tal fi, disposant, espe-

cíficament d’eines de:  

- Comunicació, que permetin que cada alumne pugui interaccionar a través del navegador amb el tutor-

formador, el sistema i la resta d’alumnes. Aquesta comunicació electrònica ha de portar-se a terme 

mitjançant eines de comunicació síncrones (aula virtual, xat, pissarra electrònica) i asíncrones (correu 

electrònic, fòrum, calendari, tauló d’anuncis, avisos). Serà obligatori que cada acció formativa en mo-

dalitat de teleformació disposi, com a mínim d’un servei de missatgeria, un fòrum i xat.  

- Col·laboració, que permeti tant el treball cooperatiu entre els membres d’un grup, com la gestió de 

grups. Mitjançant les eines ha de ser possible realitzar operacions d’alta, modificació o esborrament de 

grups d’alumnes, així com la creació d’ “escenaris virtuals” pel treball cooperatiu dels membres d’un 

grup (directoris o “carpetes” per l’intercanvi d’arxius, eines per la publicació dels continguts, i fòrums o 

xats privats pels membres de cada grup).  

- Administració, que permeti la gestió d’usuaris (altes, modificacions, esborrat, gestió de la llista de 

classe, definició, assignació i gestió de permisos, perfils i rols, autentificació i assignació de nivells de 

seguretat) i la gestió d’accions formatives.  

- Gestió de continguts, que possibiliten l’emmagatzematge i la gestió d’arxius (visualitzar arxius, organit-

zar-los en carpetes – directoris- i subcarpetes, copiar, enganxar, eliminar, comprimir, descarregar o 

carregar arxius), la publicació organitzada i selectiva dels continguts de dits arxius i la creació de con-

tinguts.  

- Avaluació i control de progrés de l’alumnat, que permeti la creació, edició i realització de proves d’ava-

luació i autoavaluació i de les activitats i treballs avaluables, la seva autocorrecció o correcció (amb 

retroalimentació), la seva qualificació, assignació de puntuacions i la ponderació de les mateixes, el 

registre personalitzar i la publicació de qualificacions, la visualització d’informació estadística sobre els 

resultats i el progrés de cada alumne i l’obtenció d’informes de seguiment.   
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Material virtual d’aprenentatge: 

El material virtual d’aprenentatge per l’alumnat mitjançant el que s’imparteixi la formació es concre-

tarà en el curs complert en format multimèdia (que mantingui una estructura i funcionalitat homogè-

nia), havent d’ajustar-se a tots els elements de la programació (objectius i resultats d’aprenentatge) 

d’aquest programa formatiu que figura en el Catàleg d’Especialitats Formatives i contingut el qual, 

compleixi aquests requisits:  

- Com a mínim, ser l’establert en el citat programa formatiu del Catàleg d’Especialitats Formatives.  

- Referit tant als objectius com als coneixements/capacitats cognitives i pràctiques, i habilitats de 

gestió, personals i socials, de manera que en el seu conjunt permetin aconseguir les resultats 

d’aprenentatge previstos.  

- Organitzar-se a través d’índex, mapes, taules de continguts, esquemes, epígrafs o titulars de 

fàcil discriminació i seqüenciar-se pedagògicament de tal manera que permetin la seva com-

prensió i retenció.  

- No ser merament informatiu, promovent la seva aplicació pràctica a través d’activitats d’apre-

nentatge (autoavaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per l’adquisició de compe-

tències, que serveixi per verificar el progrés de l’aprenentatge de l’alumnat, fer un seguiment de 

les seves dificultats d’aprenentatge i donar el suport adequat. 

- No ser exclusivament textuals, incloent recursos variats (necessaris i rellevants), tant estàtics 

com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fò-

rums, xat, etc.) de forma periòdica.  

- Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als que l’alumnat 

pugui accedir i consultar a voluntat.  

- Donar lloc a resums o síntesi i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocabulari 

bàsic, rellevant o claus per la comprensió dels aprenentatges.  

- Avaluar l’adquisició durant i a la finalització de l’acció formativa a través d’activitats d’avaluació 

(exercicis, preguntes, treballs, problemes, cassos, proves, etc.), que permetin mesurar el rendi-

ment o desenvolupament de l’alumnat.  

 

Ocupacions i llocs de treball relacionats 

1223 Directors d’investigació i desenvolupament 

2411 Físics i astrònoms 

2413 Químics 

2414 Geòlegs i geofísics 

2415 Matemàtics i actuaris 

2416 Estadístics 

2421 Biòlegs, botànics, zoòlegs i afins 

2422 Enginyers agrònoms 

2424 Enginyers tècnics agrícoles 

2426 Professionals de la protecció ambiental 

2431 Enginyers industrials i de producció 

2432 Enginyers en construcció i obra civil 

2435 Enginyers químics 

2437 Enginyers ambientals 
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2439 Enginyers no classificats sota altres epígrafs 

2441 Enginyers en electricitat 

2461 Enginyers tècnics industrials i de producció 

2462 Enginyers tècnics de obres públiques 

2465 Enginyers t tècnics químics 

2469 Enginyers tècnics no classificats sota altres epígrafs 

2471 Enginyers tècnics en electricitat 

2472 Enginyers tècnics en electrònica 
 

Requisits oficials de les entitats o centres de formació  

Estar inscrit en el Registre d’entitats de formació (Serveis Públics d’Ocupació) 

Centres mòbils 

És possible impartir aquesta especialitat en centre mòbil  
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DESENVOLUPAMENT MODULAR 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1:     TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ I PROCESSAT D’HIDROGEN 

 
OBJECTIU 
 

Identificar els fonaments i la utilitat de l'hidrogen com a vector energètic i les seves bases tecno-

lògiques per a la seva obtenció a través de diversos substrats i per diferents mètodes de gene-

ració. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 20 hores 

Mixta: Durada de la formació presencial: 0  hores 

 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Definició de l’hidrogen com vector energètic. 

- Propietats físic-químiques de l’hidrogen 

- Fonts d’energia i vectors energètics 

- Classificació de l’hidrogen (gris, blau, verd) 

 Classificació dels tipus de producció d’hidrogen a partir de substrats fòssils i renovables.  

- Electròlisi 

- Reformat catalític i chemical looping 

- Cicles termoquímics 

- Mètodes fotocatalítics 

- Mètodes biològics.  

 Descripció de la separació i purificació d’hidrogen. 

- Tipus d’impureses 

- Processos físics de separació 

- Processos químics de purificació 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Desenvolupament d’actituds responsables en el plantejament, comprensió i gestió d'ope-

racions bàsiques de processos de producció, separació i purificació d'hidrogen, de manera 

autònoma 

 Demostració d’una actitud crítica en el desenvolupament de criteris tècnics per a definir un 

procés de producció d'hidrogen a partir de dades químiques, físiques i biològiques. 

 Capacitat per avaluar i seleccionar coneixements científics i tecnològics adequats i la me-

todologia precisa per a formular judicis i propostes de resolució de casos a partir d'infor-

macions incomplertes o limitades 

 Assimilació de la importància de gestionar operacions d'explotació i mantenir processos 

en plantes de producció d'hidrogen. 

 Desenvolupament de destreses per a la identificació i comprensió dels principals proces-

sos de separació i purificació d'hidrogen. 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 2:         EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ D’HIDROGEN 

 
 
OBJECTIU 
 

Relacionar la gestió, emmagatzematge, transport i distribució de l'hidrogen per a usos energètics 

establint criteris per a la selecció dels més adequats per a una determinada aplicació industrial. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ:  20 hores 

Mixta: Durada de la formació presencial: 0  hores 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Classificació de mètodes físics d’emmagatzematge  

- Compressió 

- Liqüefacció 

- Microesferes  

- Fisisorció 

- Nano estructures de carboni 

- Altres tecnologies en desenvolupament.  

 Classificació de mètodes químics d’emmagatzematge  

- Quimisorció 

- Hidrurs metàl·lics 

- Compostos no metàl·lics 

- Altres tecnologies en desenvolupament. 

 Organització del transport d’hidrogen. 

- Infraestructures per la distribució i subministrament de l’hidrogen 

 Descripció de la producció in situ d’hidrogen sota demanda. 

- Mecanismes d’activació controlable 

 Anàlisi de la seguretat i normativa 

- Normativa estatal 

- Normativa europea 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Autonomia per a plantejar i gestionar operacions bàsiques de processos d'emmagatze-

matge, transport i distribució d'hidrogen. 

 Capacitat per a seleccionar els coneixements científics i tecnològics adequats i la metodo-

logia precisa per a formular judicis i propostes de resolució de casos de magatzematge i 

distribució de l'hidrogen a partir d'informacions incomplertes o limitades. 

 Conscienciació de la importància del rigor en la predicció i control de l'evolució de situacions 

complexes mitjançant l'anàlisi i la interpretació de dades obtingudes tant en simulacions com 

en situacions pràctiques. 

 Efectivitat en l'anàlisi dels riscos i mesures de seguretat en el maneig de l'hidrogen en apli-

cacions energètiques, aplicant la normativa vigent en matèria de seguretat i prevenció de 

riscos. 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 3:      ÚS, TRANSFORMACIÓ I APLICACIONS ENERGÈTIQUES DE 

                                                  L'HIDROGEN 

 
  
OBJECTIU  
 

Traçar, de forma clara i integral, la cadena de transformació energètica de l’hidrogen, avaluant 

les diferents aplicacions que es troben en estat de maduresa i en fase avançada de desenvolu-

pament. 

 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ:  40 hores  

Mixta : Durada de les tutories presencials: 20 hores 

 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Descripció de la combustió d’hidrogen:  

- Principis de funcionament. 

- Limitacions. 

- Aplicacions: turbines de gas, motors de combustió interna i cremadors 

 Especificacions de les piles de combustible. 

- Característiques generals 

- Tipus de piles de combustible.  

- Parts d’una pila de combustible: electròlits, elèctrodes , plaques bipolars, altres compo-

nents  

 Ús de piles de combustible 

- Aplicacions estacionàries 

- Aplicacions de transport 

- Aplicacions portàtils i electròniques. 

 Experimentació pràctica de simulació amb piles de combustible  

- Ús de l’aplicació MATLAB (o equivalent)  

- Sistema de piles de combustible 

 Experimentació pràctica química  

- Processos de producció d’hidrogen en continu (electròlisi, reformat d’etanol, fotocatàlisi) 

- Integració de processos (producció + emmagatzematge + pila de combustible) 

- Operació de piles de combustible 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Valoració de la importància de desenvolupar criteris tècnics per a definir i comprendre un 

procés de transformació d'hidrogen en electricitat i calor mitjançant piles de combustible a 

partir de dades científiques i tecnològiques. 

 Capacitat per a dissenyar, comprendre, dimensionar, operar i gestionar operacions bàsiques 

de processos de transformació energètica de l'hidrogen en diferents aplicacions, de manera 
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autònoma. 

 Aplicació i integració dels coneixements adquirits en el conjunt de la cadena de valor de 

l'hidrogen per a desenvolupar noves capacitats de resolució de problemes en entorns nous 

i definits de manera imprecisa, incloent aplicacions pràctiques de caràcter transversal. 

 Capacitat per a comprendre els processos de generació d'electricitat i calor mitjançant piles 

de combustible. 

 Autonomia per a supervisar i gestionar operacions i el manteniment de sistemes de com-

bustió d'hidrogen i en el manteniment de piles de combustible alimentades amb hidrogen. 

 Interès per analitzar, dimensionar, supervisar i gestionar operacions d'explotació i manteni-

ment d'infraestructures estacionàries de generació energètica basats en el consum d'hidro-

gen. 

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

Hauran de realitzar-se de manera presencial totes aquelles accions corresponents als se-
güents casos pràctics: 

 Experimentació pràctica de simulació amb piles de combustible  

- Ús de l’aplicació MATLAB (o equivalent)  

 Experimentació pràctica química  

- Processos de producció d’hidrogen en continu (electròlisi, reformat d’etanol, fotoca-

tàlisi) 

- Integració de processos (producció + emmagatzematge + pila de combustible) 

 
 

 
 
 
 
 

MÒDUL DE FORMACIÓ 4:      EXEMPLES D'INTEGRACIÓ AMB ENERGIES RENOVABLES I  

                                                  VALIDACIÓ TECNOLÒGICA 

 
 
OBJECTIU 
 

Analitzar les opcions d'integració de la tecnologia de producció d'hidrogen en els diferents 

sistemes de generació d'energia renovable, les seves configuracions, i la interacció dels equips 

que componen aquests sistemes. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 40 hores  

Mixta  Durada de les tutories presencials: 20  hores 

 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Descripció de Sistemes Off Grid.  

- Corba de demanda vs generació. 

- Components i configuracions. 
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- Projectes de validació. Exemples 

 Definició de Sistemas Grid-connected. 

- Components i configuracions. 

- Projectes de validació: Sistemes PV a H2 i Eòlic a H2. Exemples 

 Gestió en la injecció d’hidrogen a la xarxa de gasoductes. 

- La xarxa de gasoductes. Limitacions tècniques. 

- Projectes de validació. Exemples 

 Simulació de sistemes elèctrics híbrids.  

- programa HOMER o equivalent 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Capacitat per a planificar, dissenyar i programar els components d'un projecte orientat a 

generació d'hidrogen renovable mitjançant eines de simulació (HOMER), de manera autò-

noma. 

 Efectivitat en la identificació dels equips que composen un sistema de producció d'hidrogen 

en les seves diferents configuracions. 

 Aptitud per a identificar les restriccions i limitacions tècniques associades a la interacció 

entre els equips i/o la xarxa elèctrica. 

 Capacitat per a relacionar els conceptes bàsics de simulació HOMER i la interpretació dels 

seus resultats. 

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

Hauran de realitzar-se de manera presencial totes aquelles accions corresponents als se-
güents casos pràctics: 
 

 

 Simulació de sistemes elèctrics híbrids.  

- programa HOMER o equivalent 

 

 

 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 

La formació està dissenyada en modalitat presencial i mixta, amb dedicació mínima presencial. En la 
modalitat mixta, la formació presencial mínima obligatòria i es correspon amb la formació de simulació 
a l’aula de gestió i l’experimentació al laboratori de química . 

L'activitat formativa està planificada mitjançant mètodes explicatius, amb un desenvolupament de con-
tinguts de caràcter interactiu, obert i flexible, centrats sempre en l'estudiant. 

És un model que combina la classe expositiva i participativa, amb l'aprenentatge de l'estudiant a través 
de la finalització de diferents projectes de disseny. Aquest sistema permet que els estudiants puguin 
treballar amb situacions i problemàtiques del món real. El docent té la funció d'aconseguir que l'estudiant 
vegi la connexió entre les explicacions i activitats realitzades en classe i el món laboral al qual s'integrarà, 
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supervisant els exercicis pràctics realitzats tant a l'aula de gestió com al laboratori de química. 

Aquest model fomenta habilitats com el treball en grup, l'aprenentatge autònom, la planificació del temps, 
el treball per projectes, individual o en grup, i la capacitat d'expressió oral i escrita, a més de millorar la 
motivació de l'alumnat, incrementant el seu rendiment acadèmic i la persistència en l'estudi. 

Així mateix, la pràctica en el laboratori de química es realitzarà en grups reduïts de no més de 10 alum-
nes perquè puguin observar amb detall les demostracions corresponents, i fins i tot realitzar una pràctica 
supervisada. 

 

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN L’ACCIÓ FORMATIVA 

 L'avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, 

durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs. 

 Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida 

de l'alumnat. 

 L'avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per a com-

provar els diferents resultats d'aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa d'a-

questa. 

 Cada instrument d'avaluació s'acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i 

puntuació en el qual s'expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per a 

avaluar els resultats aconseguits pels alumnes. 

 La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte. 

 Avaluació contínua basada en la resolució d'exercicis pràctics (individuals o grupals) de 

cada mòdul, la participació en classe i l'elaboració d'un portafolis. 

 La qualificació mitja final es calcularà de forma ponderada sobre la base de la durada de 

cada mòdul. Al final del curs, seran aptes les personis que obtinguin una puntuació mitjana 

ponderada superior a 5 punts sobre 10. 

 


