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 IDENTIFICACIÓ DE L’ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU  

Denominació de l’es-
pecialitat: 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES PASSIUS DELS 
EDIFICS 

Família Professional: ENERGIA I AIGUA 

Àrea Professional: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

Codi: ENAC07  

Nivell de qualificació 
professional: 

4  

Objectiu general 

Redactar el projecte de rehabilitació energètica dels sistemes passius d'un edifici, prèvia diagnosi 
de l'estat de l'envolupant i posterior control de l'obra, seguint criteris de sostenibilitat, per a l'obten-
ció d'un edifici de consum gairebé nul (NZEB) segons normativa vigent. 

 

Relació de mòduls de formació 

Mòdul 1 Realització de la diagnosi de l'estat actual de l'envolupant d'un edifici   40 hores 

Mòdul 2 
 
Redacció del projecte de rehabilitació dels sistemes passius amb criteris 
d'eficiència energètica   

80 hores 

Mòdul 3 

 

Control de l'obra de rehabilitació energètica dels sistemes passius d'un 

edifici amb criteris de sostenibilitat  

 

15 hores 

Mòdul 4 
Estudi comparatiu dels resultats obtinguts en la rehabilitació energètica 
dels sistemes passius   

15 hores 

Modalitats d’impartició 

Mixta 

Duració de la formació 

Durada total  150  hores 

Mixta Durada total de la formació presencial: 55 hores 

 

Requisits d’accés de l’alumnat  

  

Acreditacions / 

titulacions 

Complir com a mínim alguns dels següents requisits: 
- Títol de grau o equivalent 

- Títol de postgrau (màster) o equivalent 

- Certificat de professionalitat nivell 3 de l'àrea professional  Eficiència ener-

gètica 

- Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent a la família profes-

sional Energia i Aigua 

Experiència  

professional 

En cas de no disposar d'acreditació / titulació es requerirà experiència professi-
onal mínima de 2 anys en el sector de l'eficiència energètica. 
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Altres Quan l'aspirant al curs no disposi del nivell acadèmic indicat ni de l'experiència 
laboral mínima de 2 anys indicada, demostrarà coneixements suficients a través 
d'una prova d'accés. 

Modalitat  mixta 

 

A més de l’indicat amb anterioritat, els alumnes han de tenir les destreses sufi-
cients per ser usuari de la plataforma virtual en la que es recolza l’acció forma-
tiva.  

 

 

Prescripcions de formadors i tutors 

 

Acreditació  

requerida 

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Llicenciatura, Enginyer, Arquitecte o la titulació corresponent o altres 

titulacions equivalents 

- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el títol corresponent o 

altres titulacions equivalents 

  

Experiència professi-
onal mínima reque-
rida 

Tenir experiència acreditable en l'especialitat a impartir durant almenys un 

any, exclosa l'experiència docent. 

Competència docent - Certificat de professionalitat de Docència de la formació professional 

per a l'ocupació, regulat pel Reial decret 1697/2011, de 18 de 

novembre, modificat per Reial decret 625/2013, de 2 d'agost 

- Llicenciatura universitària en Pedagogia, Psicopedagogia o Docència 

en qualsevol de les seves especialitats. 

- Grau en Pedagogia o Psicologia  

- 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 d'alguna de les titulacions detallades en l'apartat 

anterior, podrà ser convalidada mitjançant acreditació documental 

d'experiència docent professional acreditada d'un mínim de 600 hores en 

els últims 10 anys en formació professional per a l'ocupació o el sistema 

educatiu 

Modalitat mixta 

 

A més de complir amb les prescripcions establertes anteriorment, els 

tutors-formadors han d’acreditar una formació, de com a mínim 30 hores, 

o experiència, de com a mínim 60 hores, en aquesta modalitat i en la 

utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.  

 

Requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipaments 

Espais formatius 
Superfície m2   

per 15 alumnes 

Incremento 
Superfície/alumne 

(Màxim 30 alumnes) 

Aula de gestió 45 m2 2,4 m2/ alumne 

 

 



 

  

 

4 

G
1
4

6
N

C
E

F
-0

0
1

-0
0

 

Espai formatiu Equipament 

Aula de gestió - Taula i cadires pel formador 
- Taula i cadires per l’alumnat 
- Material d’aula  
- Pissarra 
- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d’impressió de docu-

ments, canó de projecció i Internet pel formador.  
- PCs instal·lats en xarxa i Internet amb possibilitat d’impressió 

per l’alumnat.   
- micròfon i webcam 
- Software específic per l’aprenentatge de cada acció formativa:  

- Programes de simulació: CE3X, HULC i/o SGSave  

- Microsoft Officce 

- Autocad  
- Aparells de mesura:  

- Cinta mètrica i Medidor làser 

- Nivell 

- Càmera termo-gràfica 

- Càmera endoscòpica 

- Data Logger o equivalent 

- Anemòmetre 

- Piranòmetre 

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’in-

crementarà proporcionalment (Segons s’indica a la taula en el relatiu a m2/alumne) i l’equipament es-

tarà 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 necessària-

ment mitjançant tancaments.  

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

responent 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 

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

Aula virtual 

  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 per-

sones participants a l'aula, així com les seves dates i temps de connexió. 

   Altres especificacions 
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Tecnologia i 
equips 

Plataforma d'aprenentatge que inclogui: 

 Eines de comunicació síncrona bidireccional (micròfon i webcam). 

 Eines de treball: gravació de la sessió, compartició d'escriptoris o 

presentacions 

 Visió de la càmera web de l'instructor 

 Xat 

 Comptar amb mecanismes que possibiliten la connexió durant el temps de 
celebració de les classes dels òrgans de control 

 Programari que permeti un registre de connexions de les persones partici-
pants a l'aula virtual: dates i temps de connexió 

 

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 pla-

taforma 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 Orgà-

nica 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 Orgà-

nica 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 plataforma com complements (plug-in) i visualitzadors compatibles. Si es requereix la instal·lacions 
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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 tec-

nològics 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 tra-

vés 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 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, orga-

nitzar-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’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 (auto avaluables 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  

- 2451 Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i urbanistes) 

- 24511016 Arquitectes 

- 2481 Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes 

- 24811013 Arquitectes tècnics 

- 2432 Enginyers en construcció i obra civil 

- 24321011 Enginyers en construcció i obra civil 

- 24391030 Enginyers de materials 

- 2462 Enginyers tècnics d'obres públiques 

- 24621018 Enginyers tècnics en construcció i obra civil 

- 24611015 Enginyers tècnics de qualitat 

- 24611033 Enginyers tècnics de materials 

- 24611071 Enginyers tècnics de projectes 

- 3122 Tècnics en construcció 

- 31221012 Auxiliars tècnics d'obra 

- 31221096 Tècnics en enginyeria civil, en general 
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- 3202 Supervisors de la construcció 

- 32021044 Caps d'equip d'obra 

- 32021062 Caps de taller i/o Encarregats de treballadors d'acabat d'edificis  

- 1316 Directors d'empreses constructores 

- 13161013 Directors del departament de producció de la constructora 

 

Requisits oficials de les entitats o centres de formació  

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

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: REALITZACIÓ DE LA DIAGNOSI DE L'ESTAT ACTUAL DE 

L'ENVOLUPANT D'UN EDIFICI 

 
OBJECTIU 
 

Elaborar la diagnosi de l’estat actual de l’envolupant de l’edifici a estudiar 

 

DURADA: 40 hores 

Mixta: Durada de la formació presencial: 10  hores  

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

  Recopilació d’informació dels condicionants externs de l’edifici 

- Obtenció d’informació prèvia existent de l’edifici: plànols originals, projectes de reforma anteriors, 

cadastre virtual, llibre edifici, ITE, certificat energètic... 

- Determinació dels paràmetres climatològics de la zona: temperatures, humitats, velocitats i direc-

ció vents dominants, irradiació, graus dia de calefacció i refrigeració... 

- Definició de l’orografia de l’entorn, orientació, ombres altres edificis, elements singulars...  

  Identificació de l’envolupant tèrmica de l’edifici objecte d’estudi 

- Definició dels tancaments opacs: façanes, cobertes, terres... 

- Definició de les obertures i proteccions solars existents 

- Definició dels ponts tèrmics existents 

- Definició dels instal·lacions existents afectades per l’actuació 

- Elaboració plànols acotats d’alçats dels paraments existents 

 Identificació dels sistemes constructius de l’edifici objecte d’estudi 

- Obtenció de les mesures dels gruixos i del material de les diferents capes  

- Observació de l’estat dels parament: condensacions superficials i intersticials, infiltracions d’aigua: 

cobertes, per capil·laritat i infiltracions d’aire. 

- Elaboració plànol detalls constructius dels sistemes actuals  

- Elaboració de fitxa resum de sistemes constructius i de patologies tipus 

 Anàlisi de les dades de climatologia, tipologia edificatòria, comportament tèrmic de l’envolupant, obtin-

gudes anteriorment 

- Definició de les condicions de confort actuals de l’edifici: temperatura, humitat, velocitat aire, venti-

lació, nivells CO2... 

- Càlcul dels valors de transmitància de cada solució constructiva de l’actual envolupant tèrmica: 

façanes, cobertes i terres; i factor solar de les obertures. 

- Càlcul de la compacitat de l’edifici i la seva Km  

- Càlcul de les condensacions superficials i intersticials de cada solució constructiva 

- Obtenció del valor d’estanquitat actual amb la prova de la porta bufadora (blower door) i identifica-

ció dels orígens de fuites o infiltracions amb la prova de fum i posterior anàlisi de resultats. 

- Obtenció de les mesures amb la càmera termo-gràfica i posterior anàlisi de resultats 

- Càlcul de la demanda tèrmica actual de calefacció i de refrigeració de l’edifici mitjançant programa 

de simulació CE3X o similar 

 Quantificació de la millora energètica que requereix l’edifici per assolir un edifici nZEB (consum gai-

rebé nul) amb els sistemes passius  
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- Comparació de les condicions actuals de confort a l’edifici (temperatura, humitat, velocitat aire, 

ventilació, nivell CO2...) amb els requeriments normatius actuals RITE, CTE DB HE2 i HS3 

- Comparació dels valors de U amb els requeriments actuals CTE DB-HE 

- Comparació dels valors de Km segons la seva compacitat amb els requeriments actuals CTE DB-

HE  

- Comparació dels valors de demanda actual de calefacció i refrigeració amb els exigits CTE DB-HE 

- Comparació dels resultats d’estanquitat amb les exigències normativa vigent CTE DB-HE i altres 

estàndards d’arquitectura passiva 

- Elaboració de la fitxa resum comparativa de l’estat actual i requeriments a complir 

- Proposta de solucions de millora energètica amb els sistemes passius per a complir la normativa 

vigent o altres estàndards  

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Capacitat per a la planificació de l'estudi inicial i coordinació de manera adequada dels diferents re-

cursos sense perdre la visió global i de conjunt 

 Responsabilitat en la identificació dels problemes de l'estat actual de l'edifici fora del marc establert, 

amb creativitat i iniciativa 

 Autonomia per a l'obtenció d'informació relacionada amb l'estat inicial de l'edifici 

 Integració de manera eficient de recursos de diferents àrees o departaments en la seva planificació 

 Compromís front als reptes a assolir 

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

S’hauran de realitzar de forma presencial les següents activitats:  

 Identificació de l'envoltant tèrmica de l'edifici objecte d'estudi 

 Obtenció de les mesures dels gruixos i material de les diferents capes 

 Observació de l'estat dels paraments: condensacions superficials i intersticials, infiltracions d'ai-

gua: cobertes, per capil·laritat i infiltracions d'aire. 

 Definició de les condicions de confort actuals de l'edifici: temperatura, humitat, velocitat de l’aire, 

ventilació, nivells CO2 ... 

 Obtenció del valor d'estanqueïtat actual amb la prova de la porta bufador (blower door) i identifica-

ció dels orígens de fuites o infiltracions amb la prova de fum i posterior anàlisi de resultats. 

 Obtenció de dades del comportament tèrmic de l'envolupant amb la càmera termo-gràfica i poste-

rior anàlisi de resultats 

 Responsabilitat en la identificació dels problemes de l'estat actual de l'edifici fora del marc esta-

blert, amb creativitat i iniciativa 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 2: REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS 

SISTEMES PASSIUS AMB CRITERIS D'EFICIÈNCIA 

ENERGÉTICA 
 

OBJECTIU 
 
Elaborar el projecte d'intervenció de rehabilitació dels sistemes passius d'un edifici, amb criteris d'efici-

ència energètica i sostenibilitat 

 

DURADA: 80 hores 

Mixta: Durada de la formació presencial: 30  hores  

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Anàlisi de la tecnologia dels materials i sistemes destinats a la rehabilitació energètica de l’envolupant 

- Descripció dels diferents tipus de tancaments en paraments verticals i/o horitzontals (finestres, 

portes, claraboies) i les estratègies d'il·luminació natural i control solar que afavoreixin el confort 

visual de l'usuari i el control tèrmic de l'edifici 

- Classificació dels diferents tipus de materials d'acabats dels paraments verticals i/o horitzontals 

prioritzant els de cicle tancat i baixa petjada ecològica, de menys a més sostenibles. 

- Descripció dels tipus d’estructures de suport i dels sistemes d'ancoratge, mecànics i/o químics, 

per als entramats lleugers de l'estructura de suport i dels aïllaments. 

- Classificació dels diferents tipus d'aïllaments en convectius, conductius, reflexius i orgànics, subdi-

vidint-los en tèrmics i termo-acústics, prioritzant els de cicle tancat i baixa petjada ecològica, de 

menys a més sostenibles. 

- Descripció de la idoneïtat d'utilització de barreres paravent dinàmiques i barreres de vapor en el 

supòsit d'intervenció. 

- Selecció de les cintes auto-adherents i membranes líquides adients per evitar infiltracions en el 

segellat de juntes de barreres de vapor, paravents, forats de finestres, llindes, ampits, entregues 

de diferents paraments i materials, etc. 

- Descripció dels sistemes d’intervenció per a les façanes: per l’interior, per la càmera d’aire, per 

l’exterior o altra actuació mixta 

- Descripció dels sistemes d’intervenció per a la coberta: per l’interior, per la càmera d’aire, per l’ex-

terior o mixta actuació mixta 

- Descripció d’altres sistemes d’intervenció: façanes i cobertes ventilades, murs trombe, cobertes 

inundades, amb aljub... 

- Descripció dels sistemes d’intervenció mitjançant sistemes orgànics: façanes i cobertes vegetals 

- Descripció del tipus d’intervenció per a les obertures: comportament tèrmic de les fusteries i dels 

vidres, factor solar...  

 Càlcul de les dades de comportament tèrmic dels sistemes de millora en l’envolupant proposats (faça-

nes, cobertes, terres, opacs i buits, ponts tèrmics, proteccions solars...) per a obtenció d’un edifici de 

consum gairebé nul (nZEB) 
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- Selecció del material aïllant i el sistema passiu més adequat a partir de l'estudi realitzat  

- Càlcul dels valors de transmitància U de cada solució constructiva proposada: façanes, cobertes, 

terres... 

- Càlcul de la compacitat de l’edifici rehabilitat i la seva Km a partir de les superfícies 

- Càlcul del les condensacions superficials i intersticials de cada solució constructiva proposada 

- Càlcul del valor d’estanquitat de la proposta de millora 

- Càlcul de la demanda tèrmica de calefacció i de refrigeració de la proposta mitjançant programa 

de simulació CE3X o similar 

- Càlcul de l’estalvi energètic anual i temps d’amortització de la proposta de millora 

- Proposta del sistema de ventilació seguint normativa vigent (DB-HS3/RITE) i altres estàndards 

d’edificis passius, amb recuperador, refredament gratuït, de geotèrmia (pous canadencs o proven-

çals)  

 Redacció del projecte d’intervenció de l’envolupant tèrmica de l’edifici:  documentació gràfica  i docu-

mentació escrita  

- Documentació gràfica: plànols de situació i emplaçament, plànols de planta, alçats,  seccions, 

d’instal·lacions i detalls constructius. 

- Documentació escrita: memòria descriptiva i constructiva, amidaments i pressupost, fitxes compli-

ment normatiu (CTE/RITE/gestió residus) i plec de condicions tècniques 

- Altres documents: EBS/EBSS, manual d’ús i manteniment, certificat energètic de projecte (previ-

sió d’estalvi energètic de la intervenció i període d’amortització) 

- Ajudes estatals i/o municipals a la rehabilitació: PREE (rehabilitació energètica de edificis)  i altres 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Capacitat per a proposar materials i solucions necessàries, innovadores i més adequades per a la 

rehabilitació energètica en l'envolupant 

 Demostració d'iniciativa, responsabilitat i criteri a l'hora de valorar les conseqüències socials, econòmi-

ques i ambientals a l'escollir les solucions de millora 

 Autonomia per a la consulta de normativa actualitzada i per a l'obtenció d'informació relacionada 

 Capacitat per a elaborar i gestionar projectes de rehabilitació energètica en l'envolupant amb autonomia 

 Foment de la cooperació i resolució de conflictes en els equips de treball 

 Compromís davant els reptes a assolir 

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

S’hauran de realitzar de forma presencial les següents activitats:  

 Anàlisi de la tecnologia dels materials i sistemes destinats a la rehabilitació energètica de l'envolupant 

 Anàlisi de la tecnologia dels materials i sistemes destinats a la rehabilitació energètica de l'envolupant 

 Foment de la cooperació i resolució de conflictes en els equips de treball 
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MÒDUL DE FORMACIÓ 3: CONTROL DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 
DELS SISTEMES PASSIUS D'UN EDIFICI AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

 

OBJECTIU 
 

Executar el control de l'obra de rehabilitació energètica dels sistemes passius d'un edifici amb criteris 

de sostenibilitat 

 

DURADA: 15 hores 

Mixta: Durada de la formació presencial: 10  hores  

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Gestió del seguiment de les mesures de seguretat proposades en el projecte de rehabilitació ener-

gètica dels sistemes passius 

- Estudi de seguretat i salut ESS/ Estudi bàsic de seguretat i salut EBSS  

- Assignació del coordinador de seguretat de l’obra de rehabilitació energètica 

- Aprovació del pla de seguretat 

- Apertura de centre de treball 

 Aplicació del seguiment d’execució de les obres de rehabilitació en l’envolupant seguint el projecte 

i plec de condicions tècniques 

- Comprovació que el replanteig dels diversos elements i conjunts de l'estructura de sistemes 

passius d'aïllaments. 

- Comprovació que l’execució l’obra es faci segons s’indica als plànols de rehabilitació energè-

tica en l’envolupant 

- Comprovació que l'execució es realitzi segons les especificacions de el plec de condicions 

tècniques de projecte de rehabilitació, fent especial atenció a la col·locació de cintes auto-ad-

herents i membranes líquides adequades per evitar infiltracions en el segellat de juntes de 

barreres de vapor , paravents, buits de finestres, llindes, ampits, entregues de diferents para-

ments i materials etc. 

- Seguiment del Programa de Control de qualitat dels materials i sistemes constructius de reha-

bilitació de l'envoltant. 

- Comprovació que l’execució es realitzi segons les especificacions del plec de condicions tèc-

niques del projecte 

- Implementació del pla d’ús i manteniment 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Capacitat d’anticipació i preparació per a oportunitats i problemes que puguin sorgir a mig i llarg 
termini 

 Demostració d’iniciativa, responsabilitat i criteri a la hora de valorar les conseqüències socials, eco-
nòmiques i ambientals a l’execució de les solucions de millora    

 Foment de la cooperació i resolució de conflictes  en els equips de treball  

 Compromís front els reptes a assolir  
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Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

S’hauran de realitzar de forma presencial les següents activitats:  

 Gestió del seguiment de les Mesures de seguretat proposades en el projecte de rehabilitació ener-
gètica 

 Aplicació del seguiment d'execució de les obres de rehabilitació en l'envoltant seguint el projecte i 
plec de condicions tècniques 

 Foment de la cooperació i resolució de conflictes en els equips de treball  
 

.  

 
 
 
 

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: ESTUDI DELS RESULTATS OBTINGUTS EN LA 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS SISTEMES PASSIUS 
 

OBJECTIU 
 
Comparar els resultats finals amb els resultats inicials i comprovar que s'han assolit els objectius 

d'eficiència energètica proposats 

 

DURADA: 15 hores 

Mixta: Durada de la formació presencial: 5  hores  

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Elaboració de l’estudi comparatiu entre l’estat de l’edifici abans i després de la intervenció  

- Obtenció i anàlisi de les dades de temperatura, humitat relativa, velocitat de l’aire dels 

aparells de ventilació de l’edifici després de la intervenció 

- Anàlisi de les dades de temperatura, humitat relativa, velocitat de l'aire dels aparells de 

ventilació de l'edifici després de la intervenció 

- Càlcul del valor d’estanquitat amb la prova de la porta bufadora (blower door) i identifica-

ció dels orígens de fuites o d’infiltracions amb la prova de fum. 

- Comparació del valor d’estanquitat previstos en projecte i de l’obtingut amb la prova la 

porta bufadora (blower door)  

- Obtenció de les mesures de comportament tèrmic de l’envolupant amb la càmera termo-

gràfica  

- Anàlisi de les dades obtingudes amb la càmera termo-gràfica i posterior comparació de 

resultats amb l’estat inicial 

- Obtenció del certificat energètic de l’obra acabada  

 Redacció de l’informe final 
- Comparació dels valors obtinguts en l'estudi de l'edifici abans de la intervenció i els actu-

als  

- Comparació dels valors obtinguts amb els requerits per un edifici amb el consum quasi 

nul (nZEB). 

- Conclusions sobre l'efectivitat de la intervenció, tenint en compte la millora de l'eficiència 

energètica, la confortabilitat i la salubritat de l'edifici 

- Presentació de les conclusions finals a l'equip tècnic de centre i a el grup classe 
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Habilitats de gestió, personals i socials 

 Demostració d’iniciativa, responsabilitat i criteri a la hora de valorar les conseqüències socials, 
econòmiques i ambientals  

 Capacitat d’anàlisi del resultat de projectes de rehabilitació energètica en l’envolupant amb 
autonomia   

 Compromís davant els reptes a assolir  

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

S’hauran de realitzar de forma presencial les següents activitats:  

 Obtenció de les dades de temperatura, humitat relativa, velocitat de l’aire dels aparells de 
ventilació de l’edifici després de la intervenció 

 Càlcul del valor d'estanqueïtat amb la prova de la porta bufador (blower door) i identificació 
dels orígens de fuites o d'infiltracions amb la prova de fum 

 Obtenció de les dades del comportament tèrmic de l'envolupant amb la càmera termo-gràfica 

 Presentació de les conclusions finals a l’equip tècnic del centre i al grup classe 
 

 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 

 La metodologia de treball més apropiada per a aquesta formació és treballar per projectes i aprenent 
mitjançant l'experiència (mètode learning by doing). 

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

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

 Organitzar visites a diferents edificis en fase de rehabilitació energètica dels sistemes passius i 
d'obra nova amb criteris de consum gairebé nul (NZEB). 

 Fomentar la implicació dels participants perquè proposin edificis a rehabilitar de projectes propis on 
aplicar la formació pràctica dels mòduls de el curs. 

 

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN L’ACCIÓ FORMATIVA 

 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.  

 


