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PROFESSORAT

Professorat responsable: Juan Martínez Magaña

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.

METODOLOGIES DOCENTS

Quatre tipus d'activitats:
a. Sessions presencials d'exposició dels continguts.
b. Sessions presencials de treball pràctic.
c. Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.
d. Preparació i realització d'activitats en grup.
Al principi del curs es posarà a disposició de l'estudiant un calendari amb la programació de les activitats de l'assignatura i amb
informació complementària

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pretén aportar coneixements, idees, criteris i instruments que facilitin la comprensió dels problemes energètics i
climàtics, en els context de la societat i de la sostenibilitat. Aborda l'anàlisi dels problemes tant per la basant qualitativa con per la
quantitativa, utilitzant la dinàmica de sistemes con eina per analitzar el context, les seves projeccions i el escenaris en funció de les
alternatives proposades, i s'utilitzen els balanços energètics, els balanços d'emissions, la petjada ecològica i les taxes de retorn
energètics, com instruments per avaluar les alternatives, en l'àmbit de la producció d'energia, la mobilitat, els habitatges i  la
producció.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 30,0 20.00
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Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

TEMA 1 . BALANÇOS ENERGÈTICS

Descripció:
- Balanç energètic nacional
- Energies fòssils
- Energies renovables
- Energia nuclear
- Mercats energètics i formació de preus
- Balanços regionals i globals

Objectius específics:
- Té una visió global, regional i nacional dels usos finals
de l'energia, les fonts primàries d'utilització i dels
principals processos de transformació i distribució.
- Coneix el paper de cada una de les fonts d'energia en el
mix energètic, de la seva conjuntura, de les seves
limitacions i implicacions.
- Coneix el procés de funcionament dels mercats
energètics i la formació dels preus
- Coneix les fonts d'informació i els principals informes de
referència sobre política energètica i canvi climàtic

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 12h

TEMA 2 . PROSPECTIVA ENERGÈTICA

Descripció:
- Recursos fòssils
- Recursos renovables
- Recursos nuclears
- Demanda i escenaris de futur
- Models d'esgotament dels combustibles fòssils
- Models i alternatives energètiques
- Dependència i seguretat de subministrament

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 12h
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TEMA 3 . CLIMA I CANVI CLIMÀTIC

Descripció:
- El IPCC i el UNFCCC
- Observacions sobre el clima
- Models i escenaris climàtics
- Impactes observats i futurs
- Estratègies d'adaptació

Dedicació: 132h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 120h

TEMA 4 . MITIGACIÓ DEL CC

Descripció:
- Emissions de GEI
- Plans de mitigació
- Àmbit producció energia
- Àmbit transport
- Àmbit edificis
- Àmbit industrial
- Àmbit agrícola

Dedicació: 35h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 21h

TEMA 5 . SOSTENIBILIDAD ENERGÈTICA

Descripció:
- Models de desenvolupament
- Balanços energètics
- Petjada energètica
- Taxes de retorn energètic
- Producció d'energia
- Tecnologies energètiques

Objectius específics:
- Coneix i compren els principis de la sostenibilitat
energètica, i la influencia que tenen sobre la intensitat
energètica i la intensitat de carbó, diferents formes de
organitzar i desenvolupar la economia i la societat.
- Sap aplicar els balanços energètics, la petjada
energètica i les taxes de retorn energètic, com a
mecanismes d'avaluació del caràcter apropiat de les
diferents tecnologies de consum o sistemes de
producció d'energia.

Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 24h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Els pesos en l'avaluació són els següents:
1er examen, pes: 30%
2on examen, pes: 30%
Treballs presentats: 40%

Tots aquells estudiants que suspenguin, vulguin millorar nota o no puguin assistir a l'examen parcial, tindran oportunitat d'examinar-
se el mateix dia de l'examen final. Si les circumstàncies no fan viable que sigui el mateix dia de l'examen final, el professor
responsable de l'assignatura proposarà, via la plataforma Atenea, que l'esmentat examen de recuperació es dugui a terme un altre
dia, en horari de classe.
La nova nota de l'examen de recuperació substituirà l'antiga, només en el cas que sigui més alta.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- MacKay, David J. C. Sustainable energy. Cambridge: UIT, 2008. ISBN 9781906860011.
- El sistema eléctrico español: informe .... Madrid: Red Eléctrica de España, 2002-.
- La energía en España [en línia]. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2001- [Consulta: 17/05/2020]. Disponible a:
https://energia.gob.es/ca-es/Paginas/estadisticas-informes.aspx.- International energy outlook [en línia]. Washington: U.S. Energy
Information Administration,  1995-  [Consulta:  06/05/2020].  Disponible  a:  http://www.eia.gov/forecasts/ieo/.-  Key world  energy
stat ist ics  [en  l ín ia].  Paris:  International  Energy  Agency,  1997-  [Consulta:  06/05/2020].  Disponible  a:
https://www.iea.org/subscribe-to-data-services/world-energy-balances-and-statistics.- Statistical review of world energy [en línia].
London: BP, 2012 [Consulta: 07/10/2022]. Disponible a: https://www.bp.com/statisticalreview.

RECURSOS

Altres recursos:
Comisión Europea. LV Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento
energético. CE, 2000
IPCC (GTI). Cambio climático 2007: base de ciencia física.
IPCC (GTII). Cambio climático 2007: impactos, adaptación y vulnerabilidad
IPCC (GTIII). Cambio climático 2007: mitigación del cambio climático
IPCC. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero. IGES, 2006
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