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CAPACITATS PRÈVIES
Coneixement en sistemes tèrmics i elèctrics
Conèixer com es genera, distribueix i comercialitza l'energia
Saber com s'integra l'energia en els diferents sectors

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
3. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
CEENE-09. Avaluar i comparar diferents tecnologies en termes econòmics, d'eficiència i d'impacte ambiental.

Transversals:
6. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
9. 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.
10. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.

METODOLOGIES DOCENTS
Classes expositives, tasques participatives, problemes, preguntes de test, treballs d'aplicació en grup i activitats externes

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Conèixer la eficiència i l'estalvi energètics, durant tota la cadena a nivell industrial.
Conèixer i aplicar metodologies per millorar l'eficiència energètica en ambients competitius.
Saber realitzar certificacions i auditories energètiques, d'altres normatives energètiques i saber utilitzar programes de gestió
d'energia.
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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-Introducció
Descripció:
La gestió de l'energia. Conceptes bàsics, eficiència energètica, mercat, contractes de subministraments, entre altres.
Objectius específics:
Comprendre que s'entén per gestió energètica
Competències relacionades:
CEENE-25. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 9h 40m
Grup gran/Teoria: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 0h 10m
Aprenentatge autònom: 6h

2. El sector energètic i la seva gestió
Descripció:
El sector energètic i la seva gestió. El problema de la sostenibilitat ambiental, el rol del gestor energètic. La norma UNE 21630 i
norma 16000.
Objectius específics:
Conèixer la relació i eines normatives per fer gestió de l'energia
Competències relacionades:
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 13h 40m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 0h 20m
Aprenentatge autònom: 8h 20m
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3-Eficiència energètica en l'edificació
Descripció:
Eficiència energètica en l'edificació. Principis bàsics. Programari de certificació
Objectius específics:
Conèixer les metodologies que existeixen per conèixer l'eficiència energètica en els habitatges. Etiquetatge d'edificació.
Competències relacionades:
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 12h

4-Inversió i anàlisi financer
Descripció:
Projectes d'inversió i cash flow
Mèodes estàtics i dinàmics
Interessos simples i compostos
Costos amientals
Exemples d'aplicació
Competències relacionades:
CEENE-09. Avaluar i comparar diferents tecnologies en termes econòmics, d'eficiència i d'impacte ambiental.

Dedicació: 8h 30m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 5h

5-Auditoria energètica
Descripció:
Auditoria energètica i Diagnòstic energètic. El pla d'ús eficient d'energia.
Objectius específics:
Conèixer les eines per identificar el pla d'eficiència energètica en la indústria: auditoria energètica i diagnòstic energètic.
Competències relacionades:
CEENE-25. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 16h 10m
Grup gran/Teoria: 6h 50m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 20m

Data: 06/08/2020

Pàgina: 3 / 6

6-Les empreses de serveis energètics.
Descripció:
Les empreses de serveis energètics. Descripció i formes de contractació
Objectius específics:
Estudiar les empreses de serveis energètics i la seva oportunitat enfront dels canvis en els agents del mercat.
Competències relacionades:
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 14h 10m
Grup gran/Teoria: 5h 20m
Grup petit/Laboratori: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 8h 20m

7-Qualitat de subministrament
Descripció:
Qualitat de subministrament d'energia. Efectes en la gestió energètica
Objectius específics:
Desenvolupar els conceptes de qualitat de subministrament d'energia com a paràmetre important dins de la gestió de l'energia.
Competències relacionades:
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 8h 20m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 0h 20m
Aprenentatge autònom: 4h

8-Eficiència energètica en tecnologies de procés
Descripció:
Eficiència energètica en tecnologies de procés, Eficiència energètica en processos horitzontals. Exemples i Problemes.
Objectius específics:
Conèixer les possibilitats d'eficiència energètica en la indústria tant en tecnologies horitzontals com en tecnologies de procés.
Competències relacionades:
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.
Dedicació: 9h 10m
Grup gran/Teoria: 5h 20m
Grup petit/Laboratori: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 3h 20m
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9-Tecnologies disponibles en consum d'energia referent a motors i accionaments
Descripció:
Potencial d'estalvi i pèrdues de bombeig
Pèrdues i eficiència en motors
Control de la velocitat en motors i bombes
Activitats vinculades:
Exemples i problemes d'aplicació
Competències relacionades:
CEENE-25. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
Dedicació: 10h 40m
Grup gran/Teoria: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 6h 40m

10-Estratègies de manteniment per la millora de la gestió energètica
Descripció:
Tipus d'estratègies CM, TBM, CBM i RCM
Manteniment en sistemes de vapor, aire comprimit, enllumenat, motors i sensors
Competències relacionades:
CEENE-25. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
Dedicació: 7h 10m
Grup gran/Teoria: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 0h 10m
Aprenentatge autònom: 3h 30m

11- Treball Monografic.
Descripció:
Treball monogràfic de gestió de l'energia aplicada.
Objectius específics:
Aplicar els coneixements adquirits durant el quadrimestre
Competències relacionades:
CEENE-25. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
05 TEQ N2. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorinthi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
Dedicació: 30h 30m
Grup gran/Teoria: 5h 30m
Grup petit/Laboratori: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 24h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Nota final=0,2*Control parcial + 0,2* Control final + 0,2 * Aplicació Programari Pràctiques + 0,2 * Test, Exercicis i problemes + 0,2 *
Treball no presencial (TNP) + 0,2 * Activitats participatives
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Els examens, les activitats participatives i sessions amb convidats són d'assistència obligatòries.
Assignatura que no realitza procés de reavaluació
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RECURSOS
Material audiovisual:
- Transparències de classe. Transparències de classe
Material informàtic:
- Normes d'energia. Normes d'eficiència i auditories energètiques
- Test, Exercicis i Examens anteriors. Recurs
- Software HULC, CE3X y VERDE. Programes informàtics
Enllaç web:
- Energy Software. Recurspel TNP
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