
CONVOCATÒRIA D’AJUTS
Per a projectes de millora de la docència 2008-2009

“Pràctiques professionalitzadores  aplicades als 
sectors energètics, focalització en l’ordenació dels 

sectors i la generació elèctrica”

Objectius
1. Seleccionar un conjunt d’activitats i pràctiques professionals per ésser dutes a terme dins dels graus mitjançant la utilització de 

metodologies actives
2. Dissenyar una metodologia activa que s’adeqüés als objectius docents i a les activitats professionals definides, i que facilités

l’assoliment dels resultats desitjats
3. Desenvolupar un mecanisme de seguiment del procés d’aprenentatge i la definició dels indicadors necessaris que permetessin 

valorar el procediment

Projecte Modalitat B. Professor responsable: Jordi de la Hoz, 

Objectius i estructura del projecte
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1) Activitats

Títol activitat 1:
El marc regulador de la
generació elèctrica

Dedicació:  0,30ECTS
Grup Gran/Teoria: 3,5 hores
Aprenentatge autònom: 4 

hores
Descripció general Classe expositiva participativa
Material de suport Material en format electrònic
Lliurables i vincles amb
l’avaluació

Treball d’anàlisi relacionat amb el sector elèctric espanyol i
l’activitat de generació elèctrica

Objectius específics Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç d’identificar i saber:

 Quin és el context i el marc europeu pel que fa al sector
elèctric i a la generació d’energia elèctrica

Títol activitat 2:
La generació elèctrica de
règim ordinari i especial

Dedicació:  0,30ECTS
Grup Gran/Teoria: 3,5 hores
Aprenentatge autònom: 4 

hores
Descripció general Classe expositiva participativa
Material de suport Material en format electrònic
Lliurables i vincles amb
l’avaluació
Objectius específics Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç d’identificar i saber:

 Els tipus i classificació de les centrals de règim ordinari

Planificació segons activitats
Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5

A1/A2 A2/A3 A3/A4 A4/A5 A5/A6
Setmana 6 Setmana 7 Setmana 8 Setmana 9 Setmana 10

A6/A7 A7/A8 A9 A9 A9
Setmana 11 Setmana 12 Setmana 13 Setmana 14 Setmana 15

A9/A10 A10 A10 A10 A10

Títol activitat 9:
Estudi de viabilitat de
mercat, econòmic i
financer i d’implantació

Dedicació:  1,26 ECTS
Grup Gran / Teoria: 12 hores
Aprenentatge autònom: 21 

hores

Descripció general Aprenentatge basat en projectes
Material de suport Material en format electrònic
Lliurables i vincles amb
l’avaluació

1) Estudi de viabilitat econòmica i d’implantació
2) Generació d’una eina de càlcul que permeti estimar la viabilitat 

Títol activitat 10:
Estudi de viabilitat
tècnica Dedicació:  1,4 ECTS

Grup Gran / 
Teoria: 14 hores
Aprenentatge 

ò 21

Percepció:
Competències
Activitats
Temari 

2) Metodologia

Exemple enquesta: 

generació elèctrica

 Quines són les disposicions generals que regulen el sector
elèctric espanyol

 Com s’articula l’ordenació del subministrament i el règim
econòmic per a les instal∙lacions de producció d’energia
elèctrica del règim ordinari i del règim especial d’origen
renovable

 Quins són els principals elements tècnics associats al Sistema
Elèctric Espanyol

 Quin és el parc de generació d’energia elèctrica a Espanya i
els seus principals indicadors

 Quina ha estat l’evolució de la demanda en barres de central i
de la producció d’energia elèctrica

 En què consisteix el mercat de producció i l’oferta elèctrica

 Com han evolucionat els preus de l’energia i les seves
implicacions

 Els tipus i classificació de les centrals de règim ordinari

 Els tipus i classificació de les centrals elèctriques del règim
especial d’origen renovable

 Els principis de funcionament d’aquestes centrals

 Els equips associats a aquestes centrals

 El control i la regulació associada a aquestes centrals

 Els equips de control existent

 Els riscos elèctrics i la protecció de les centrals

 Els equips de protecció existents

 Els serveis auxiliars d’aquestes centrals

econòmica d’una central 
Objectius específics Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de dur a terme l’estudi de

viabilitat d’implantació d’una central proposada:

 Determinaran i analitzaran els requisits necessaris per l’accés a la
xarxa i l’autorització administrativa de la central

 Realitzaran el diagrama temporal del P. A. d’autorització de la
central i analitzaran la viabilitat del projecte.

 Determinaran i definiran les necessitats contractuals derivades de
la implantació i explotació de la central

Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de dur a terme l’estudi de
viabilitat de mercat d’una central proposada:

 Determinaran i analitzaran el tipus d’activitat (liberalitzada,
regulada, etc) i la seguretat jurídica

 Determinaran i analitzaran els mecanismes de retribució,
l’evolució preus de venta i les possibles evolucions

 Determinaran i analitzaran:

La disponibilitat de recursos energètics, les característiques del 
terreny, les infraestructures disponibles i cost d’accés a la xarxa, 

El cost relatiu dels recursos, les matèries primes, maquinaria, ma 
d’obra, possibilitats de subcontractació, energia, aigua, etc.

Les facilitats d‘abastiment i cost de transport (gestió de compres)

Els possibles costos dels factors socials, polítics, administratius
Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de dur a terme l’estudi de
viabilitat econòmica d’una central proposada que constarà de:

 D’un pla d’inversió i de finançament a llarg termini

 D’un compte de resultats previsionals

 Compte de pèrdues i guanys previsionals

 Compte d’explotació

 D’un estat previsional de tresoreria

autònom: 21 
hores

Descripció general Aprenentatge basat en projectes
Material de suport Material en format electrònic
Lliurables i vincles
amb l’avaluació

1) Estudi de viabilitat tècnica
2) Generació d’una eina de càlcul que permeti generalitzar i 

automatitzar els càlculs dels principals elements de la 
central proposada 

Objectius específics Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de determinar i
analitzar les principals característiques de la instal∙lació:

El recurs d’origen renovable
El criteri de càlcul dels principals elements constitutius de la
central i dels principals elements de protecció de la central

Les restriccions que la normativa introdueix

Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de dur a terme el
càlcul del/dels:

Recurs d’origen renovable
Principals elements constitutius de la central i dels principals
elements de protecció de la central

La producció energètica resultant de la central
Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de realitzar una eina
de càlcul que permeti generalitzar i automatitzar els càlculs dels
principals elements de la central proposada

Disseny Metodologia

Part 
expositiva

Ajust objectius

PBL

D un estat previsional de tresoreria

 D’un balanç de situació previsional

 De l’estat i evolució del Cash Flow lliure o flux de caixa econòmic

Al finalitzar l’activitat l'estudiant serà capaç de realitzar una eina de
càlcul que permeti calcular la viabilitat econòmica de la central
proposada.

Estadis de la Metodologia  Mètode d’avaluació 
Estadi del projecte de viabilitat (CASE STUDY) Accions 
En  aquest  apartat es  facilitarà a  l’estudiant de  les especificacions d’un projecte 
real  a  desenvolupar  per  tal  que  pugui  realitzar  un  estudi  de  viabilitat  per  la 
implantació d’una central. Els estudiants hauran de realitzar/determinar la: 
1) Viabilitat  d’implantació  de  la  central:  en  aquest  apartat  els  estudiants 

hauran d’elaborar un estudi que permeti determinar els requisits necessaris 
per  l’autorització administrativa de  la central (accés a  la xarxa,  implantació 
territorial,  viabilitat  ambiental,  tramitació  administrativa).  Realitzar  el 
diagrama  temporal  del  procediment  d’autorització  administrativa  de  la 
central. Finalment, determinar i definir les necessitats contractuals derivades 
de la implantació i explotació de la central 

2) Viabilitat  tècnica  de  la  central  (disseny  preliminar):  en  aquest  apartat 
l’estudiant disposarà d’una guia a mode de projecte real  ja fet que prendrà 
com a guia de referència. Els estudiants hauran de determinar: 

a) Les principals característiques de la instal∙lació. Normativa i càlcul 
dels elements constitutius: 

 Determinar el recurs d’origen renovable 
 Determinar  i  definir  el  criteri  de  càlcul  dels  principals 

elements constitutius de la central 
 Determinar  i  definir  el  criteri  de  càlcul  dels  principals 

elements de protecció de la central 
 Determinar  i  definir  les  restriccions  que  la  normativa 

introdueix 
b) La producció energètica de la instal∙lació 

L’avaluació  de  l’estadi  de  desenvolupament  del  projecte  de  viabilitat  de  la 
implantació  d’una  central  té  un  pes  del  70%  respecte  a  la  nota  final.  Dins 
d’aquesta nota es diferenciaran tres apartats: 

 L’elaboració de la documentació relativa al projecte de la central i a 
l’estudi de  la viabilitat d’execució de  la mateixa (viabilitat tècnica, 
econòmica, administrativa i d’explotació) 

 La  presentació  i  defensa  oral  de  la  viabilitat  d’implantació  i 
explotació de la central 

 La realització de l’eina de càlcul 
 
Nota de la documentació del projecte (NDP): és resultat de la nota obtinguda per 
l’elaboració  de  la  documentació  associada  a  la  implantació  i  explotació  de  la 
central. La nota resultant serà aplicada a la totalitat dels components del grup. 

Nota  de  la  defensa  oral  de  la  viabilitat  (NDV):  és  la  nota  obtinguda  per  la 
presentació  i defensa oral de  la viabilitat del projecte econòmic d’implantació  i 
explotació  de  la  central.  Cada  estudiant  realitzarà  la  defensa  d’un  dels quatre 
apartats  que  consta  l’estadi  del  projecte  de  viabilitat  (tècnica,  econòmica, 
administrativa i l’eina de càlcul). El tema de la defensa serà determinat a l’atzar el 
mateix dia de la defensa. 

Nota de la realització de l’eina de càlcul (NEC): és la nota obtinguda pel l’eina de 
càlcul realitzada. La nota resultant serà aplicada a la totalitat dels components del 
gr p

Estadis de la Metodologia  Mètode d’avaluació
Estadi d’Introducció Teòrica  Criteris d’avaluació
1) CONTINGUTS:  l’estudiant  tindrà a  la  seva disposició d’un  seguit de 

continguts (bé a mode de resum  o d’explicació detallada), ordenats 
aquests segons els temes del programa de l’assignatura 

 
2) Treball  amb  CONTINGUTS:  l’estudiant  haurà  de  cercar,  quan  sigui 

necessari,  llegir  i  analitzar  la  informació  i  la  documentació  lliurada 
per tal d’elaborar una document relacionat amb els temes tractats en 
l’apartat d’introducció teòrica de  l’assignatura. A més a més, durant 
les  sessions  presencials  l’estudiant  haurà  de  respondre  a  les 
preguntes relacionades amb la temàtica tractada.  

 
3) Avaluació dels CONTINGUTS:  l’activitat de  l’estudiant serà avaluada 

a partir de: 
a. Les respostes realitzades a classe 
b El document generat

Dins  la  nota  de  l’avaluació  de  l’estadi  d’introducció  teòrica  de  les 
assignatures es diferenciaran tres apartats: 

 La nota  resultant de  la participació en  classe  i de  les  respostes 
realitzades  (NPE).  La NPE equival a un  coeficient de  l’avaluació 
del  procés  d’aprenentatge  i  participació  a  classe  (α)  de 
l’estudiant 

 
 

 
 La nota resultant de la documentació generada (ND) 
 La  nota  resultant  de  l’examen  relacionat  amb  la  teoria  feta  a 

classe (NET) 
 

Nota de l’estadi d’introducció teòrica: és el resultat de la suma de les

3) Mecanisme 

de seguiment

3) Viabilitat econòmica de la central: en aquest  apartat l’estudiant haurà de: 
a) Determinar  les  variables  que  afecten  en  la  determinació  de  la 

viabilitat econòmica (estudi de costos i modalitat de contractació) 
b) Determinar la viabilitat econòmica de la instal∙lació 

 
4) Desenvolupar una eina de càlcul que permeti: 

a) Generalitzar i automatitzar el càlcul dels elements de la central 
b) Generalitzar i automatitzar el càlcul dels elements de protecció de 

la central 
c) Generalitzar i automatitzar el càlcul de la viabilitat econòmica de 

la central 
 

grup. 

Coeficient de ponderació  individual (φ): durant el treball PBL el professor anirà 
preguntant  als  estudiants  en  relació  a  algunes  de  les  diferents  tasques 
encarregades.  El  resultat  de  les diferents  respostes per part dels  estudiants es 
reflectiran en el coeficient φ. 

 

Nota apartat projecte de viabilitat NPV:  

 

 

 

b. El document generat 
c. La realització d’un examen  

Nota  de  l estadi  d introducció  teòrica: és el  resultat  de  la  suma  de  les 
dues notes anteriors a parts iguals multiplicada per el coeficient “α”.  

 

 

Exemple estructura: 

Centrals Elèctriques i Energies Renovables
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Resultats del projecte
Elaboració d’un conjunt d’activitats basades en casos reals adaptades al desenvolupament de 
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Obtenció d’una metodologia mixta que ha permès treballar i desenvolupar els objectius 
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d’aprenentatge definits a partir de les activitats definides

Generació de nou material docent –versió inicial– adaptada al nou procés d’aprenentatge:

•Manual de disseny de centrals elèctriques ( eòliques i fotovoltaiques)

•Disseny de software càlcul d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

•Manuals de pràctiques , etc.

Obtenció dels indicadors i mecanismes per la valoració del procediment d’aprenentatge

•Identificació fortaleses. Exemples: assoliment majoria dels competències específiques, de les transversals, etc.

•Identificació dels punts febles. Exemples: necessitat de millora material docent, en la comunicació inicial, etc.

•Realimentació continua 


