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Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Guillermo VELASCO QUESADA

Altres: Spartacus GOMARIZ CASTRO - Fco. José CASELLAS BENEYTO

CAPACITATS PRÈVIES

Les pròpies de les assignatures obligatòries dels quadrimestres anteriors

REQUISITS

Cap

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per a la síntesi de la informació i l'autoaprenentatge.
2. Coneixements aplicats d'instrumentació electrònica.

Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

METODOLOGIES DOCENTS

A les sessions presencials s'utilitzaran diferents metodologies docents per tal que, per una banda, l'estudiantat assoleixi els objectius
cognoscitius  de l'assignatura  i,  per  l'altra  banda,  l'estudiantat  treballi  la  competència  genèrica  desenvolupada a  l'assignatura.
Aquestes  metodologies  serveixen  per  a  implicar,  en  diversos  graus,  a  l'estudiant  com  a  agent  actiu  del  seu  propi  procés
d'aprenentatge. En destaquen les següents:

- Classe magistral amb suport multimèdia. El professor és l'element actiu i l'estudiant recopila informació. S'utilitzarà per a llençar els
temes o conceptes nous.

- Treball per iguals. Generalment en grups d'estudiants, per tal de realitzar els treballs proposats a l'assignatura. S'utilitza en les
sessions de treball a l'aula. Imposa una participació directa de l'estudiant, per la qual cosa l'assimilació d'informació és elevada. El
procés de debat i d'elaboració dels informes i documents generats per l'estudiantat durant aquestes sessions permet treballar la
competència de treball en grup.

- Ensenyament basat en projectes. Normalment realitzada en grups de dos estudiants. S'utilitza en les sessions de pràctiques, on es
proposa a l'estudiantat la resolució de certs problemes i la correcta documentació de la seva solució.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura Sistemes d'Alimentació Distribuïda té, com a objectius específics globals del curs, els següents:
1.- Descriure els continguts essencials del temari de l'assignatura i la seva justificació
2.- Utilitzar de forma bàsica instruments i equips de mesura típics d'un laboratori elèctric
3.- Dissenyar i implementar sistemes bàsics d'adquisició de dades i captura de senyals elèctrics
4.- Diferenciar entre les diferents necessitats i problemàtiques associades als diferents sistemes d'alimentació centralitzats i distribuïts
5.- Definir els diferents recursos energètics que tenim al nostre abast
6.- Descriure les principals característiques dels diferents sistemes de producció d'energia elèctrica
7.- Descriure el concepte de microxarxa elèctrica i les seves avantatges i inconvenients dintre del sistema elèctric

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- Avaluació de les pràctiques (NLAB).
Al llarg del quadrimestre es realitzaran 6 sessions de laboratori i l'estuadiantat haurà de presentar un informe de cadascuna que
reculli les tasques desenvolupades en cada sessió. Cada informe s'avaluarà per separat, de forma que al final del quadrimestre
l'estudiant obtindrà una qualificació de pràctiques, NLAB, determinada promitjant les qualificacions de totes les pràctiques. Aquesta
qualificació tindrà un pes del 50 % a la qualificació final del curs.

- Avaluació dels treballs realitzats (NTRE).
Durant el quadrimestre cada estudiant, com a membre d'un grup de dos estudiants, realitzarà dos treballs de temàtica relacionada
amb els continguts de l'assignatura i, de cada treball, el grup d'estudiants deurà elaborar i lliurar un informe escrit i una presentació.
Cada treball serà avaluat amb una nota, NTRE1 i NTRE2, que serà obtinguda a parts iguals de l'avaluació de l'informe i la presentació
realitzades per cada grup. La qualificació de cada treball tindrà un pes del 25 % a la qualificació final del curs.

- Nota final del curs (NFC).
D'acord amb les avaluacions esmentades anteriorment, la qualificació final de l'assignatura s'obté mitjançant la següent expressió:

NFC = 0,50·NLAB + 0,25·NTRE1 + 0,25·NTRE2

Si NFC és inferior a 5,0 l'estudiant obtindrà una valoració ECTS d'F (fail), equivalent a un no apte, i haurà de cursar completament
l'assignatura.

- Avaluació de la competència de treball en grup.
L'impacta sobre la nota final del curs de la nota corresponent a l'avaluació de la competència desenvolupada per l'assignatura és
indirecte. Això es degut a que la nota corresponent a l'avaluació d'aquesta competència està inclosa a la nota d'avaluació de les
diferents activitats d'avaluació proposades. D'acord amb això, de la nota assignada als treballs escrits o presentacions elaborats pels
estudiants, un 20 % correspondrà a l'avaluació de la competència desenvolupada i el 80 % restant correspondrà als continguts
tècnics presentats.
D'aquesta forma, l'impacta de l'avaluació de la competència sobre la nota final del curs es pot estimar en un 20 %.


