
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  FORMATIU 

 
Intervenció energètica en l'envolupant d'un edifici 
mitjançant sistemes passius 

 

 

 
Novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

IDENTIFICACIÓ DE L'ESPECIALITAT  I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

 

Nom de l'especialitat:  INTERVENCIÓ ENERGÈTICA  EN L'ENVOLUPANT D'UN  
EDIFICI MITJANÇANT SISTEMES PASSIUS 

Família professional: ENERGIA I AIGUA 

Àrea professional: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Codi: ENAC13 

Nivell de  qualificació 
professional:  

2 

Objectiu general 

Executar una proposta d'intervenció sobre els sistemes passius viables i el seu muntatge en la 
rehabilitació energètica d'un edifici o habitatge, tenint en compte les necessitats d'ús i confort 
dels usuaris, per obtenir un edifici o habitatge amb consum energètic gairebé nul (nZEB).  

 
Llistat de mòduls  formatius   

 
Mòdul 1 Documentació tècnica, planificació i replanteig 80 hores 

Mòdul 2 Execució de la intervenció proposada 90 hores 

Mòdul 3 Estudi comparatiu  entre l'estat inicial i final  de l'edifici  30 hores 

 
Modalitats docents  

 

Presencial 

Mixta 

 
Durada de la  formació 

 
Durada total en qualsevol 
tipus d'ensenyament  

200 hores 

Mixta Durada total de la formació presencial:  160 hores 

 
Requisits  d'accés de l’alumnat 

 

Acreditacions / 

titulacions 

Complir almenys  un dels   requisits següents:  
- Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa  família 

- Títol Professional Bàsic  (Formació Professional Bàsica)  
- Títol en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent 

- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà)  o equivalent. 

- Certificat  de professionalitat   de  nivell 2. 
- Haver superat la  prova    d'accés als Cicles Formatius    de Grau 

Mitjà. 
- Haver superat qualsevol de les proves oficials d'accés a la 

universitat  

Experiència 

professional 

 

No  es requereix.   

Modalitat mixta A més de l'anterior, els participants han de  tenir les habilitats suficients 
per ser usuaris de la plataforma virtual sobre la qual es recolza   l'acció  
formativa.    

 

 
 
 



3 
 

Prescripcions de formadors i tutors 
 

Acreditació 

necessària 

Complir almenys  un dels   requisits següents:  

- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el  títol corresponent  de grau o 
altres titulacions equivalents 

- Diploma,   Enginyer Tècnic,  Arquitecte Tècnic o el títol de grau 
corresponents o altres titulacions equivalents.   

- Tècnic Superior  en eficiència energètica i energia solar tèrmica 
de la família professional d'Energia  i Aigua 

- Certificat  de professionalitat  de  nivell 3 de la  família 
professional d'Energia i Aigua 

Experiència 

professional  
mínima requerida 

 
Experiència acreditable en l'especialitat  que s'impartirà   d'almenys    un 
any 

Competència 

docent 

Complir almenys  un dels   requisits següents:  
- Certificat de professionalitat de Docència de formació  

professional per a l'ocupació.  
- Graduat o llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia  o 

similar o Docent en qualsevol de les seves especialitats. 

- Certificat d'Aptitud Pedagògica  (CAP) o títol professional 
d'Especialització Didàctica  i Certificat de Qualificació Pedagògica 

- Màster en  Formació del Professorat 

En el cas de no disposar de cap de les titulacions detallades en l'apartat 
anterior,  es podrà convalidar mitjançant l'acreditació documental  
d'experiència docent professional contrastada  d'almenys    600 hores en 
els darrers 10 anys en formació professional per a l'ocupació o del sistema 

educatiu. 

Modalitat mixta A  més de complir amb els requisits establerts anteriorment,  els tutors-

formadors han d'acreditar una formació, d'almenys 30 hores, o 

experiència, d'almenys 60 hores, en aquesta modalitat i en l'ús de les 
tecnologies de  la informació i de la comunicació.   

 
 

Requisits mínims d'espais,  instal·lacions i equipaments 

 
 

Espais de formació 
Superfície 

m2 per a 15 

participants 

Augmenta l'àrea 

/ participant 

(Màxim 30 participants) 

Aula de gestió 45 m2 2,4 m2/ participant 

Taller d'eficiència energètica 100 m2 4 m2/ participant 

 
 

Espai  de formació Equipament 

 
 

Aula de gestió 

- Taula i cadira pel 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  
- PC instal·lats en xarxa i  Internet amb  possibilitat 

d'impressió per l’alumnat.  
- Programari específic per a  l'aprenentatge de  cada acció 

formativa:  

• Programes de simulació:  CE3X 

•  Microsoft Office 
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Taller  d'eficiència  energètica 
- Eines de dibuix tècnic. 
- Eines electromecàniques manuals. 
- Eines manuals.  
- Màquines, equips i eines que requereixen  tècniques de 

projecció i  injecció.  
- Aparells de mesura: 

• Cinta mètrica i mesurador làser 

• Nivell 

• Càmera endoscòpica 

• Càmera termogràfica 

• Data logger o equivalent  
• Anemòmetre 
• Piranòmetre 

• Brúixola, flexòmetre,   escalímetre, escaire i 
cartabó, regle, cordill i esquadra d’obra, 
material d'escriptura.  

• Flexòmetre, distanciòmetre digital, cinta 

mètrica, nivell, falsa esquadra, nivell d'aigua, 

percutor, broques, caladora, càmera de fotos, 

càmera endoscòpica, escala tisora, cavallets i 

tauler.  

• Termòmetre, termòmetre digital, termòmetre 

de bulb sec i humit,  higròmetre digital,  

termòmetre  de sonda rígida,   anemòmetre 

manual/digital. 

- Plànol de situació i emplaçament del projecte original. 
- Mostres de materials de diferents proveïdors i industrials. 
- Bastides i altres elements per realitzar treballs a 

diferents alçades.  
- Sistemes  de prevenció. 
- Equips de protecció individual. 
- Equips de protecció col·lectiva.  
- Materials per fer l'estructura  de suport  dels panells 

d'aïllament   i dels panells d’acabat.   
- Sistemes  d'ancoratge mecànics i/o químics. 
- Poliuretà pel  segellat de  l'estructura  de la parament 

existent.  
- Cintes autoadhesives mitjançant tractament de juntes,  

per evitar infiltracions. 
- Materials aïllants de projecció o d’injecció. 
- Materials per dur a terme l'aïllament previst en el 

projecte. 
- Barreres de vapor i  barreres paravents. 
- Materials de revestiments d'acabat. 
- Poliuretà pel segellat de  juntes dels revestiments 

d'acabat 

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’incrementarà 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 

equipaments 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 

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

 

Aula virtual 

Si s’utilitza l’aula virtual s’han de complir les següents indicacions 

 Característiques 

- La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de manera 

que es garanteixi en tot moment que hi hagi connectivitat sincronitzada entre les persones 

formadores i l'alumnat participant així com bidireccionalitat en les comunicacions. 

- S'ha de comptar amb un registre de connexions generat per l'aplicació de l'aula virtual en què 

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 sincrònica del personal docent i l’alumnat,      

amb sistema incorporat d’àudio vídeo i possibilitat de compartir arxius, la pròpia pantalla i altres 

aplicacions tant per a personal docent com per l’alumnat, amb registre de temps de connectivitat 

 

Si l’especialitat s’imparteix en modalitat mixta, per realitzar la part presencial de la formació, 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 màxim 

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 plataforma 

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’establert 

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. 
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- 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 

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 

impartides, 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 tecnològics 

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 missatgeria 

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, 

específicament 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 modalitat 

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, organitzar-

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 continguts.  

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

d’avaluació 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.   

- Material virtual d’aprenentatge: 

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

el curs complert en format multimèdia (que mantingui una estructura i funcionalitat homogènia), 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.  
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- 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 comprensió i 

retenció.  

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

(auto avaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per l’adquisició de competències, 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, fòrums, 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 rendiment o 

desenvolupament de l’alumnat.  

Altres especificacions 

 

 

    Ocupacions i llocs de treball relacionats 

Requisits Oficial de el Entitats o Centres de formació 

 

 

 

Material per a l'aula de  gestió:  
- Paralex,  tauler de dibuix, escalímetre, esquadra, cartabó, llapis, goma,  retoladors de dibuix,  

calculadora.  
- Dibuix de paper format DIN A3,  cinta adherent, cutter. 

- 3202 Supervisors de la construcció   

- 32021044 Caps d'equip d’obra 

- 32021062 Caps de tallers i/o encarregat de treballadors  d'acabats d'edificis      

- 31221012 Auxiliars tècnics d’obra  

- 7291 Muntadors de cobertes 

- 7292 Instal·ladors de material d'aïllament tèrmic  i insonorització 

- 72921016 Instal·ladors  d'aïllaments  

- 7293 Vidriers  

- 72931013  Vidriers d’edificis  

- 72931024 Vidriers de vidrieres 

Estar inscrit en el Registre d'entitats de  formació (Serveis Públics d'Ocupació).   
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DESENVOLUPAMENT MODULAR 

 

MÒDUL  DE FORMACIÓ 1: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, PLANIFICACIÓ I 
REPLANTEIG 

 
OBJECTIU 

Interpretar la documentació tècnica, dur a terme la planificació dels treballs i el replanteig dels 
diferents elements i conjunts de l'estructura dels sistemes  passius d'aïllament a partir d'un   
projecte o proposta d'intervenció concreta.  

 
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 80 HORES 

 

Mixta: Durada de la formació presencial:   50 hores 

 

 
RESULTATS D'APRENENTATGE  

 
Coneixements/Capacitats cognitives  i pràctiques 

 Aplicació de les escales en la representació gràfica de construccions.   

- Concepte d'escala.  

- Mesura de segments i  objectes senzills.  

- Dibuixos en planta a diferents escales. 

- Utilitat de les  escales. 

  Interpretació del croquis a mà alçada.   

- Croquis de planta. 

- Croquis d'elevació. 

- Mesura. 

- Acotat. 

 Replanteig dels elements i conjunts de l'estructura de sistemes passius.  

- Comprovació geomètrica i gràfica dels paraments objecte  d'intervenció.    

- Instruments i eines pel replanteig.  

- Processos de col·locació d'elements singulars de l'estructura lleugera.    

- Execució de les fixacions dels  dorments. 

- Toleràncies. 

- Col·locació de mires.   

- Nivells i mesures de la base. 

 Planificació de les diferents operacions de  muntatge.  

- Seqüenciació dels treballs. 

- Esquemes i diagrames de muntatge i acabat. 

- Integració de les instal·lacions complementàries  (ACS, electricitat i altres). 

- Temporització de les fases  d'execució.     

 Especificacions de la qualitat de les peces. 

- Sistemes de marcatge i etiquetatge.  

- Característiques tècniques, estètiques i dimensionals. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Capacitat   d'organització  del treball per seguir la planificació amb rigor i qualitat. 

 Adaptabilitat  a les situacions  que es plantegen en  les tasques professionals,  
desenvolupant respostes i tàctiques de treball adequades a les circumstàncies canviants.  

 Ús d'habilitats  comunicatives  en la relació interpersonal amb una actitud d'escolta activa i 
oberta  per atendre les demandes de clients o superiors jeràrquics.   

 Demostració d'actituds responsables  en l'aplicació de les normes de seguretat i salut en el 
treball.   
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Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial 

S’hauran de realitzar de forma presencial totes aquelles acciones corresponents als següents 
casos pràctics::  

 

- Comprovació geomètrica i gràfica dels paraments objecte d'intervenció.    

- Croquis a mà alçada.   

- Replanteig dels elements i els conjunts de l'estructura de sistemes passius.  
- Qualitat de les peces.   

 

 
MÒDUL DE FORMACIÓ   2:  EXECUCIÓ DE LA INTERVENCIÓ PROPOSADA  

 

OBJECTIU 

Muntar i instal·lar els sistemes d'aïllament i acabats proposats  en el projecte o proposta 
per aconseguir la rehabilitació energètica efectiva de l'envolupant.   

 
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 90 HORES 

 

Mixta: Durada de la formació presencial:   90 hores 

 

 
RESULTATS D'APRENENTATGE  

 
Coneixements/capacitats cognitives  i pràctiques 

 Instal·lació de suports de les estructures. 

- Entramats lleugers de fusta.     

- Perfils metàl·lics. 

- Especificacions tècniques.  

 Muntatge dels sistemes passius d'aïllament.    

- Especificacions tècniques. 

- Plànols, esquemes i procediments establerts en el projecte d'intervenció.    

 Col·locació dels materials d'acabat o revestiments.     

- Especificacions tècniques. 

- Plànols, esquemes i procediments  establerts en el projecte d'intervenció.    

 Aplicació de les mesures de seguretat i protecció.   

- Seguretat i salut en el treball. 

- Riscos generals i la seva prevenció. 

- Riscos específics i la seva prevenció en el sector de l'eficiència energètica   en el 
envolupant.  

- Elements bàsics de la gestió de  la prevenció  de riscos.  

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Disposició per a l'aprenentatge  dels diferents tipus d’entramats,  estructures lleugeres i 
perfils. 

 Demostració   d'habilitats manipulatives per a l'execució de les diferents intervencions  
d'acord amb les especificacions tècniques.   

 Autonomia en les tasques  professionals  adaptant les  respostes i les tàctiques a 
circumstàncies canviants.   

 Capacitat d'anàlisi del treball realitzat per  detectar fallades o errors que  calgui corregir, 
proposant les solucions adequades.  

 Conscienciació de la importància de l'aplicació de les normes  de  seguretat i salut en el 
treball.  
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Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial 

S’hauran de realitzar de forma presencial totes aquelles acciones corresponents als següents 
casos pràctics: 

 

- Col·locació de suports. 

- Col·locació dels sistemes passius d'aïllament.   
- Col·locació dels materials d'acabat o revestiments.     
- Aplicació de les mesures de seguretat i  protecció.   

MÒDUL DE FORMACIÓ   3: ESTUDI COMPARATIU ENTRE L'ESTAT INICIAL I 
FINAL  DE L'EDIFICI  

 
OBJECTIU 

Comprovar l'eficàcia de la intervenció  de rehabilitació energètica realitzada comparant el 
consum energètic abans i després  de la intervenció. 

 
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 30 HORES 

 

Mixta: Durada de la formació presencial:   20 hores 

 

 
RESULTATS D'APRENENTATGE  

 
Coneixements/capacitats cognitives  i pràctiques 

 Identificació de l'estat de l'habitatge després de la intervenció. 

- Dades de temperatura, humitat relativa de l'interior de l’habitatge. 

- Dades de transmitàncies i resistències tèrmiques dels paraments horitzontals i 
verticals.   

- Demanda en kWh/m2/any d'habitatge.   

 Elaboració de l'estudi comparatiu  entre  l'estat de l'habitatge abans i després  de la 
intervenció.   

- Comparació dels valors obtinguts. 

- Conclusions sobre l'eficàcia  de la intervenció. 

- Requisits actuals del CTE. Edifici de consum gairebé zero (nZEB).  

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Capacitat per analitzar l'eficàcia de la intervenció realitzada. 

 Conscienciació del valor de transmetre la informació amb claredat  i defensar la intervenció 
realitzada argumentant els motius, beneficis i altres factors. 

 Desenvolupament  d'habilitats  comunicatives  per entendre les demandes dels  usuaris o 
clients interns o externs i derivar-les als canals adequats.  

 Capacitat per analitzar possibles errors en la intervenció i proposar una solució per  
esmenar-los. 

 
 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial 

S’hauran de realitzar de forma presencial totes aquelles acciones corresponents als següents 
casos pràctics: 

 

- Estudi de l'estat de l'habitatge després de la intervenció. 
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ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 
 

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN L’ACCIÓ FORMATIVA 

 La metodologia de treball més adequada per a aquesta formació és treballar per projectes i 
aprendre a través de l'experiència  (Mètode learning by doing).  

 Ha de ser una metodologia activa, on els protagonistes de l'aprenentatge siguin l’alumnat, a 
través d'un procés constructiu i resolutiu,  amb l'objectiu de resoldre situacions anàlogues a les 
que es trobaran a la vida real.  

 Fomentar el treball cooperatiu i col·laboratiu entre els participants compartint informació i  
experiències pròpies, fomentant el  treball en equip.  

 Organització de  sessions  tècniques teòric-pràctiques d'empreses del sector relacionades amb 
el  formació, prioritzant aquelles que fabriquen o apliquen materials i sistemes innovadors i 
energèticament sostenibles. 

 Organització de visites a diferents edificis en fase de rehabilitació energètica de sistemes  
passius  i obra nova  amb criteris de consum gairebé ningú (nZEB).    

 L’avaluació tindrà un caràcter teòric-pràctic i es realitzarà de forma sistemàtica i continua, durant el 
desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.  

 Pot incloure’s una avaluació inicial i de caràcter diagnòstic per detectar el nivell de partida de 
l’alumnat.  

 L’avaluació es portarà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per comprovar 
els diversos resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa de la mateixa.  

 Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i puntuació 
en el que s’expliciti, de forma clara i inequívoca, els criteris de mesura per avaluar els resultats 
assolits pels alumnes.   

 La puntuació final assolida s’expressarà en termes d’Apte/No apte. 


