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En què consisteix?
En aquest curs es donaran els fonaments bàsics per dissenyar, dimensionar i conèixer les diferents
energies renovables que tenen més aplicació al nostre territori.

EXPERT

Quines competències adquiriràs?
Competències bàsiques:

Competències tranversals:

Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la
legislació. S’ha de conèixer la reglamentació vigent
i saber interpretar-la.

Capacitat d’anàlisi i síntesi. Es donaran conceptes
teòrics que s’hauran de saber sintetitzar amb un
treball

Competències específiques:

Sensibilitat mediambiental. Es treballarà la
sensibilitat ambiental per entendre millor el
rerefons de la legislació i els problemes actuals
de l’excés de consum energètic, i com pal·liar
una part d’aquest consum amb energies més
netes com les renovables.
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Aptitud per aplicar els procediments i tècniques
per avaluar el potencial de les energies renovables
per a usos tèrmics, elèctrics i altres necessitats
energètiques.
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A qui s’adreça?
A totes les persones que tinguin el títol de grau, diplomat, llicenciat, enginyer tècnic, pèrit, enginyer
superior, arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador.
També s’admetran alumnes que hagin superat més de 180 crèdits ECTS d’una carrera tècnica
(Enginyer Tècnic o Enginyer de l’Edificació).
Quines sortides professionals tindré?
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Administració pública, consultoria, assessoria, empreses de manteniment, instal·lació i gestió
d’energies renovables.
Dades específiques

Andreu Moià Pol. Professor del Departament de Física de la UIB
Mínim: 15, màxim: 50
Presencial
20 ECTS (150 hores presencials)
El curs es durà a terme des del dia 2 de maig al 7 de setembre de
2017. Les classes es faran els dimarts i dijous, de 16 a 20 hores.

Lloc de realització

Campus Universitari

Termini de matrícula
Preu

Fins a l’inici del curs
750 euros a pagar en un únic termini per ingrés bancari o per TPV
Únicament es retornarà l’import de matrícula en cas de no
admissió de l’alumne o no realització del curs
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Direcció del curs
Nombre de places
Modalitat
Durada
Dates i horaris
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Estructura
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Mòdul 1

Mòdul 3

Mòdul 2

(4 ECTS)

(3,4 ECTS)

(3,4 ECTS)

Energia Solar Tèrmica

Energia Solar
Fotovoltaica

Energia Eòlica

−−Energia solar tèrmica
−−Conceptes bàsics i
−−Trajectòria solar i conceptes
tecnologies
−−Mòduls, inversors,
físics del Sol
−−Sistemes de baixa
reguladors, proteccions...
−−Sistemes de vendes o
temperatura, de mitjana i
gran escala
−−Sistemes de mitjana
temperatura, de petita i
gran escala
−−Centrals termosolars
i aplicacions en alta
temperatura
−−Jornada pràctica

connexió a xarxa; parcs
solars, edificis, sistemes
aïllats
−−Jornada pràctica
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Mòdul 4

Mòdul 5

−−Conceptes bàsics
− Tipus d’aerogeneradors
− Parcs eòlics
−−Eòlica urbana, minieòlica i
microeòlica

Mòdul 6

(3,4 ECTS)

(2,4 ECTS)

(3,4 ECTS)

Energia de Biomassa,
Aprofitament de
Residus

Altres Energies
Renovables

Pràctica de disseny i
integració d’energies
renovables

−−Conceptes bàsics i cultius

principals
−−Sistemes termoquímics;
combustió i piròlisi
−−Sistemes biològics;
fermentació, metanització
−−Jornada pràctica

−−Hidràulica, minihidràulica i
microhidràulica

−−Energia de les ones
− Geotèrmica
− Talassotèrmica
− Altres sistemes
− Jornada pràctica
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Avaluació
Per ser avaluat l’alumne haurà de realitzar un treball pràctic de disseny d’una instal·lació amb energies
renovables. La nota final serà la mitjana del treball pràctic, l’assistència i les avaluacions fetes.
Titulació
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“Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)”. Per a titulats universitaris.
“Diploma Universitari d’Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)”. Per a persones amb
accés a la universitat.
“Diploma Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)”. Per a persones sense
accés a la universitat.
On es farà el curs?
UIB i/o Col·legi d’Aparelladors. A les seus de Mallorca, Menorca i Eivissa
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Un Campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats quet’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

