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Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes Innovadors i 
Experimentals, regulat per l'Ordre EMO/312/2012 de 8 d'octubre

Projecte 
Green Jobs

Programa curs de 40 hores // Gratuït
De dilluns 20 de maig a dissabte 1 de juny de 2013
Casa de Cultura de Girona
Inscripcions: al CILMA 972 184 863 o npalmada@cilma.cat

OBJECTIU
Promoure i desenvolupar un programa d'actualització i especialització                                          
per a professionals d'empreses del sector de la construcció, d'empreses                                         
de manteniment o instal.ladores.

El curs dotarà els assistents d'uns coneixements pràctics generals en la                                  
matèria així com permetrà conèixer quines són les eines i/o recursos                                             
existents per tal de poder establir un pla d'especialització futur segons les                                     
seves capacitats i experiència professional.

DESTINATARIS CURS
Professionals del sector de la construcció, d'empreses de manteniment o instal.ladores.
Número de places: 30
Selecció per ordre d'inscripció i prioritzant les persones que acreditin estar en situació d'atur.

Bloc 4.  4 horesSistemes de gestió energètica de les instal.lacions //

DIA 8. Dimecres 29 de maig

De 16:00h a 20:00h

· Control i mesura de consums. Descripció i característiques dels aparells de control i mesura de consums 
energètics. Monitoratge de les dades. Telegestió d'instal.lacions.

· Software de tractament i anàlisi de les dades.
· Introducció al protocol estàndard obert  de comunicació per a edificis intel.ligents KNX.
· Manteniment de sistemes de gestió energètica de les instal.lacions.

Professor: Narcís Bartina. Responsable Gestió Energètica de l'empresa Dset Solutions. (www.dset-solutions.com).

Bloc 5. Eficiència energètica en instal.lacions d'enllumenat i en 
instal.lacions d'ofimàtica // 4 hores

DIA 9. Dijous 30 de maig

De 16:00h a 20:00h

· Eficiència energètica en instal.lacions d'enllumenat. 

Professor: Albert Ramos. Enginyer expert en enllumenat de l'empresa SECE. (http://www.sece.com).

Visites a instal.lacions
DIA 10. Divendres 31 de maig // Tarda. 
Visites a instal.lacions tèrmiques de biomassa i solar tèrmica.  
4 o 5 hores.
Professor: Marc Tibau.

DIA 11. Dissabte 1 de juny // Matí. 
Visites a instal.lacions elèctriques fotovoltaiques i eòliques.
4 o 5 hores.
Professor: Albert Joan.



Bloc 1.  4 horesEficiència energètica //

DIA 1. Dilluns 20 de maig

De 16:00h a 20:00h

· Breu introducció al marc normatiu. 
· Eficiència energètica tèrmica. Solucions tècniques.
· Eficiència energètica elèctrica. Solucions tècniques.

Professor: Albert Joan, eenginyer industrial de Mateu Nierga expert en instal.lacions elèctriques i tèrmiques 
d'edificis. (http://www.mateunierga.com).

Bloc 2.  16 horesEnergies renovables. Instal.lacions tèrmiques //

DIA 2. Dimarts 21 de maig

De 16:00h a 20:00h

· Instal.lacions amb calderes de biomassa.
· Tipologies de combustible.
· Característiques generals i tipologia d'equips generadors de calor amb biomassa.
· Sistemes d'emmagatzematge i alimentació del combustible.
· Sistemes hidràulics (dipòsits d'inèrcia).
· Normativa relacionada.
· Manteniment de sistemes de biomassa.

Professor: Marc Tibau, enginyer industrial de l'empresa E+Tecnologia.
(http://www.energiasrenovablesgirona.com) i amb experiència professional en la realització de projectes claus en 
mà d'instal.lacions amb calderes de biomassa.

DIA 3. Dimecres 22 de maig

De 16:00h a 20:00h

· Instal.lacions d'energia solar tèrmica.
· Breu introducció a la radiació solar: el sol com a recurs energètic. Bases de dades existents de radiació solar i 

utilització pràctica. Ubicació i orientació dels panells.
· Característiques i tipologies de sistemes solars tèrmics per ACS i altres aplicacions.
· Característiques i especificacions dels diversos equips de la instal.lació (captadors solars, acumuladors, 

bescanviadors, bomba de recirculació, vas d'expansió, termòstats, sistemes auxiliars, comptadors d'energia, etc.)
· Softwares existents de dimensionat d'instal.lacions.
· Normativa relacionada
· Manteniment.

Professor: Marc Tibau, enginyer industrial de l'empresa E+Tecnologia.
(http://www.energiasrenovablesgirona.com) i amb experiència professional en la realització de projectes claus en 
mà d'instal.lacions.

DIA 4. Dijous 23 de maig

De 16:00h a 20:00h

· Estalvi energètic en sistemes de climatització.
· Principals tipus de sistemes de climatització i les seves aplicacions. Sistemes tot aire, aire-aigua, tot aigua, 
  sistemes d'expansió directa i mesures d'estalvi energètic en aquest tipus d'instal.lacions.
· Aplicacions de la màquina d'absorció.

· La bomba de calor geotèrmica i les seves possibles aplicacions en calefacció/refrigeració d'edificis.
· Tipologies de sistemes de captació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura.

Professor: Francesc Coll, Tècnic d'instal.alcions de l'empresa Terúndar, especialistes en instal.lacions de 
climatització i de geotèrmia.  i Albert Pujades, Llicenciat en Ciències Geològiques, (http://www.terundar.com/)
Director Tècnic del CECAM en geotèrmia.

DIA 5. Divendres 24 de maig

De 16:00h a 18:00h
· Conceptes bàsics sobre xarxes de districte de calor i de fred.
· Elements característics de les xarxes de districte (central de generació, xarxa de distribució, canonades, 
sistemes de bombeig, escomeses i subestacions de clients, etc.)

· Diverses fonts energètiques. Aprofitament de calors residuals i de fonts renovables. 

18:00h a 20:00h
· Instal.lacions productores de biogàs.
· Breu descripció del procés de digestió anaeròbia i de les diverses aplicacions a dejeccions ramaderes.
· Descripció de les instal.lacions (digestor, dipòsits d'entrada i sortida, gasòmetre, tractament del gas, vàlvulea    

de seguetat i torxa, etc.)
· Cogeneració del biogàs i recuperació de calor.

Professor: Jaume Vicens, enginyer industrial fundador d'EnerGi (http://www.energi.cat) i soci fundador i director 
tècnic d'APERGAS, empresa dedicada al disseny, construcció i gestió de plantes de biogàs.

Bloc 3.  8 horesEnergies renovables. Instal.lacions elèctriques //

DIA 6. Dilluns 27 de maig

De 16:00h a 20:00h
· Instal.lacions fotovoltaiques.
· Breu introducció al règim especial i normativa relacionada. 
· El concepte d'HSP (hora solar pic). Ubicació i orientació dels panells.
· Característiques bàsiques dels panells fotovoltaics.
· Components de les instal.lacions fotovoltaiques autònomes i connectades a la xarxa i esquemes bàsics.
· Dimensionat de les instal.lacions fotovoltaiques en règim d'autoconsum. Softwares existents.
· Manteniment 

Professor: Albert Joan, enginyer industrial de Mateu Nierga expert en instal.lacions FV i minieòliques. 
(http://www.mateunierga.com).

DIA 7. Dimarts 28 de maig

De 16:00h a 20:00h
· Instal.lacions minieòliques aïllades, connectades a xarxa i en règim d'autoconsum. 
· Avaluació del recurs eòlic. Ubicació de l'aerogenerador.
· Tipologies d'aerogeneradors (eix horitzontal i eix vertical).
· Components de les instal.lacions minieòliques
· Dimensionat de les instal.lacions
· Normativa relacionada.
· Instal.lacions híbrides (fotovoltaica + energia eòlica).
· Manteniment.
· Exemples pràctics.

Professor: Albert Joan, enginyer industrial de Mateu Nierga expert en instal.lacions FV i minieòliques. 
(http://www.mateunierga.com).


