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1. Introducció 
 

Aquest document és la memòria del Treball de Final de Màster, del Màster en Formació 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes, de l’especialitat de Formació Professional, impartit a la UPC de Barcelona. 

 
Durant aquest treball tractarem la realització d’una unitat formativa (ja que aquest cicle 

forma part de LOE, pel que les unitats didàctiques s’anomenen formatives) anomenada 
“Transformació d’un edifici convencional en un edifici sostenible”. Aquesta unitat formativa 
formarà part del segon curs del Grau Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica,  
que s’impartirà l’any vinent en el centre de Formació Professional on he realitzat el Pràcticum. 
Aquest nou Grau superior pertany a la família professional d’Energia i Aigua. 

 
La unitat formativa estarà inclosa en el currículum del segon curs del grau esmentat, ja 

que l’objectiu és aconseguir que els alumnes apliquin els coneixements adquirits durant tot el 
grau i puguin així realitzar un estudi de viabilitat sobre la transformació del seu propi centre 
d’estudis, en un edifici sostenible. 

 
Durant la unitat formativa es tractarà tot el tema relacionat amb la sostenibilitat i es farà un 

repàs als diferents tipus de fonts d’energia renovables i les diferents maneres de millorar 
l’eficiència energètica. A partir d’aquí es proposarà als alumnes que siguin ells els que analitzin 
i estudiïn de quines maneres podrien fer que l’edifici on realitzen les classes del grau sigui més 
sostenible. Aquestes modificacions les hauran de valorar i veure la seva viabilitat d’implantació. 

 
Es a dir, l’objectiu és que els alumnes apliquin els coneixements adquirits durant els dos 

cursos escolars, i que a més siguin ells els que busquin més informació i l’analitzin, de manera 
que s’apliqui l’aprendre a aprendre. 

 

1.1. Contextualització 

La unitat formativa a desenvolupar es durà a terme en un centre de Formació Professional 
situat al districte de Sant Martí de Barcelona.  

 
Aquest centre pertany a un barri merament residencial i obrer, amb els serveis i 

infraestructures corresponents, i a l’espera del desenvolupament d’aquest amb la nova estació 
de l’AVE que estarà molt propera. 

 
Actualment té reconeguts i s'hi imparteixen en regim reglat els ensenyaments 

corresponents a l'Educació Infantil (P3/P4/P5), Educació Primària, Educació Secundaria 
Obligatòria (ESO), Batxillerat i Cicles formatius de grau mitja (CFGM) i superior (CFGS). 
Ofereixen Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i cursos de preparació per a la 
prova d’accés a CFGM i CFGS,  A més, ofereix també Ensenyaments professionals no reglats, 
com els cursos de PGS i d'Accés als cicles formatius de grau superior, tot i que alguns dels 
quals són subvencionats. així com cursos de formació continuada i ocupacional d'àmbit 
nacional, estatal i internacional. 

 
Durant el curs 2011-2012 s’implantarà per primera vegada el segon curs del Grau Superior 

en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica on es tractarà tot el relacionat amb l’eficiència 
energètica, la sostenibilitat, l’estalvi energètic, i els tràmits a realitzar per obtenir els certificats 
d’eficiència energètica dels edificis que compleixin la normativa establerta. S’analitzen i 
estudien diferents eines i tipologies de construcció per tal de millorar l’aïllament, reduint així les 
pèrdues de calor; caracterització d’instal·lacions d’aigua; la instal·lació de panells solars per tal 
de reduir el consum d’energies no renovables; i tots els processos administratius per tal de 
legalitzar les instal·lacions. 
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1.2. Tipologia d’alumnat 

La majoria dels alumnes provenen del mateix districte de Sant Martí, a excepció d’alumnes 
més grans que poden venir d’altres districtes propers com Nou Barris, Sant Andreu o Horta-
Guinardó, inclús des del Maresme, Vallès i Baix Llobregat. 

 
La tipologia va des de l’alumnat amb un interès molt marcat en els estudis, fins a l’alumnat 

minoritari, fortament distanciat del sistema i amb un rebuig molt marcat. Aquest fet és 
conseqüència de què actualment la procedència de les famílies és molt divers, tant des del punt 
de vista econòmic com social.  Podem trobar des de famílies molt ben estructurades fins a 
famílies amb situacions molt poc afavoridores per a què els seus fills/es puguin trobar incentius 
per l’estudi. 

 
Durant els darrers anys, la població ha començat a canviar amb la vinguda massiva 

d’immigrants procedent sobretot de Sud-americà, però també d’altres llocs com l’Àfrica 
subsahariana, el Magreb, països eslaus i la Xina. Això obliga a establir agrupaments 
diferenciats per poder donar resposta a tots i cada un en funció de les seves circumstàncies. 

 
L’escola pretén educar persones per a una societat nova a partir de la realitat personal, 

familiar i social dels alumnes del centre de Formació Professional. 
 
Els alumnes d’aquest centre estan immersos en un context familiar d'unes determinades 

característiques socials, laborals, professionals, culturals, econòmiques i religioses que, sens 
dubte, els marca fortament.  

 
La  realitat col·lectiva del centre és una realitat plural des del punt de vista cultural, socio-

econòmic i religiós que se sent cada vegada més viva, no solament a través de la convivència 
sinó també a través dels mitjans de comunicació. Aquests pluralismes poden ser 
desorientadors o bé, per mitjà dels mediadors educatius, poden esdevenir factors d'una gran 
obertura de ment, de cor i d'esperit que enriqueixen les pròpies opcions.  
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2. Desenvolupament i realització del treball 
 
No cal dir que el concepte de sostenibilitat està a l’ordre del dia i que el món de l’edifici 

sostenible està prenent impuls internacional. Des de fa uns quants anys la societat va 
començar a qüestionar si la forma de construir i els recursos energètics emprats fins el moment 
són eficients i de quina forma provoquen un impacte en el medi ambient. La negativa 
d’aquestes preguntes ha generat una important preocupació que ha derivat a evolucionar en 
l’ús d’energies alternatives renovables i formes de construcció sostenibles que no només tenen 
cura amb el medi ambient, sinó que resulten més saludables per a tots nosaltres també. 
Aquesta intencionalitat de millora comença a estar present ja en la construcció d’edificis 
singulars, la majoria destinats a oficines i hospitals, però està poc explotat en l’àmbit domèstic i 
encara menys en l’escolar. 

 
Extrapolant aquest actual problema a l’ensenyament, trobem que també en aquest àmbit 

és important reconèixer que no només hem de donar lliçons i unitats didàctiques ó formatives 
que tractin sobre aquest tema sinó que hem de donar exemple als alumnes de la sostenibilitat 
de l’entorn per la millora del medi ambient fent front al canvi climàtic. I quina millor forma que 
ajudar a les persones que conviuen en un centre d’educació a viure i/o treballar millor, i fer-ho 
des del disseny i la construcció d'edificis que incorporin criteris sostenibles? 

2.1. Situació inicial 

Com ja s’ha comentat anteriorment, ens situem en segon curs del Grau Superior en 
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica que s’impartirà l’any vinent en el centre de 
Formació Professional on he realitzat el Pràcticum. Aquest grau té una duració de 2.000 hores i 
pertany a la família Professional d’Energia i Aigua. 

 
La competència general d’aquest títol consisteix a avaluar l’eficiència de les instal·lacions 

d’energia i aigua en edificis, recolzant tècnicament el procés de qualificació i certificació 
energètica d’edificis, i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i 
manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental. 

 
Les qualificacions professionals incloses en el títol són: 

- Avaluar la eficiència energètica de les instal·lacions d’edificis. 
- Col·laborar en el procés de certificació energètica d’edificis. 
- Gestionar l’ús eficient de l’aigua en edificació. 
- Determinar la viabilitat de projectes d’instal·lacions solars. 
- Promoure l’ús eficient de l’energia. 
- Determinar la viabilitat de projectes d’instal·lacions solars. 
- Desenvolupar projectes d’instal·lacions solars tèrmiques. 
- Organitzar i controlar el muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques. 
- Organitzar i controlar el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques. 

 
Els alumnes que estudien aquest cicle obtindran el títol de Tècnic Superior en Eficiència 

Energètica i Energia Solar Tèrmica, i treballaran en el sector energètic, en institucions 
competents d'auditories, inspeccions i certificacions energètiques, en empreses dedicades a fer 
estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d'instal·lacions d'energia solar en 
edificis. Treballant com a: 

 
• Tècnic/a d'eficiència energètica d'edificis 
• Ajudant/a de processos de certificació energètica d'edificis 
• Tècnic/a comercial d'instal·lacions solars 
• Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques 
• Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 
• Gestor/a d'energia 
• Promotor/a de programes d'eficiència energètica 
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A continuació es presenta la relació que hi ha entre els Mòduls Professionals, les hores 
lectives màximes i mínimes, les hores de lliure disposició (HLLD), i les unitats formatives del 
Grau Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar: 
 

Mòdul professional 
Hores 

màx-mín HLLD Unitats formatives 
Hores 

mínimes 

01 Configuració d’instal·lacions solars 
tèrmiques 

132-110 22 

UF 1: Estudis de viabilitat d’instal·lacions 20 

UF 2:Disseny d’instal·lacions 50 

UF 3: Documentació d’instal·lacions 20 

UF 4: Estudis de seguretat    20 

02 Gestió eficient de l’aigua en 
edificació 

66 0 

UF1: Xarxes d’aigua i sanejament als edificis 33 

UF2: Eficiència de les instal·lacions d’aigua  
als edificis 

33 

03 Representació gràfica 
d’instal·lacions (*) 

132 0 

UF 1 Simbologia i esquemes bàsics 
d’instal·lacions 

33 

UF 2 Plànols d’instal·lacions amb programes 
de disseny 

66 

UF 3 Plànols i isomètriques d’instal·lacions 33 

04 Promoció de l’ús eficient de 
l’energia i de l’aigua 

66 0 
UF1.Tècniques de màrqueting 33 

UF2. Accions divulgatives sobre l’ús de 
l’energia i l’aigua 

33 

05 Certificació energètica d’edificis 198-176 22 
UF1. Demanda energètica d’edificis 105 

UF2. Qualificació i certificació energètica 
d’edificis 

71 

06 Eficiència energètica 
d’instal·lacions 

198-165 33 

UF1: Eficiència energètica 88 

UF2: Estalvi energètic i millora de 
l’eficiència energètica 

55 

UF3: Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació en edificis 

22 

07 Gestió del muntatge i 
manteniment d’instal·lacions solars 
tèrmiques 

132-110 22 

UF1: Planificació del muntatge d’instal·lacions 50 

UF2 : Posada en servei d’instal·lacions 30 

UF3:  Planificació del manteniment 
d’instal·lacions 

30 

08 Processos de muntatge 
d’instal·lacions (*) 

231-198 33 

UF 1 Tècniques de mecanització i unió 66 

UF 2 Muntatge i funcionament d’instal·lacions 
bàsiques de fred i climatització 

66 

UF 3 Muntatge i funcionament d’instal·lacions 
bàsiques de calefacció. 

66 

09 Equips i instal·lacions tèrmiques 231-198 33 

UF 1 Balanç energètic d’instal·lacions 
tèrmiques: calefacció, climatització i 
refrigeració 

44 

UF 2 Equips i instal·lacions de canalitzacions 33 

UF 3 Equips i instal·lacions de climatització i 
ventilació 

33 

UF 4 Equips i instal·lacions frigorífiques 33 

UF 5 Equips i instal·lacions de calefacció i 
A.C.S 

33 

UF 6 Equips i instal·lacions contra incendis 22 

10 Formació i orientació laboral 99 0 
UF1 Incorporació al treball 66 

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 

11 Empresa i iniciativa emprenedora 66 0     

12 Projecte d’eficiència energètica i 
energia solar tèrmica (*) 

99 0   

13 Formació en centres de treball. 350 0     

 2000 165   

(*) Mòduls desdoblats el 100 % de les hores 
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Distribució de l’horari lectiu ordinari: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Ubicació i justificació de la unitat formativa 

La unitat formativa anomenada “Transformació d’un edifici convencional en sostenible” es 
desenvoluparà a finals del segon curs, i té com a objectiu posar a prova tots els coneixements 
que els alumnes han adquirit durant els estudis realitzats, per tant, s’ubicarà en el mòdul 6: 
“Eficiència energètica d’instal·lacions”, que es realitzarà durant el segon curs. Aquest mòdul 
disposa de 33 h de lliure disposició, d’aquestes hores s’utilitzaran 24 hores per a la realització 
de aquesta unitat formativa (UF4: “Transformació d’un edifici convencional en sostenible”): 
 

Mòdul professional 
Hores 

màx-mín 
HLLD Unitats formatives 

Hores 
mínimes 

06 Eficiència energètica 
d’instal·lacions 

198-165 9 

UF1: Eficiència energètica 88 

UF2: Estalvi energètic i millora de l’eficiència 
energètica 

55 

UF3: Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació en edificis 

22 

U4: Transformació d’un edifici 
convencional en sostenible  

24 

 
Totes aquestes UF es realitzaran de forma seqüencial al segon any. 

 
Aquesta unitat formativa es basarà en la realització d’un treball en grup, per part dels 

alumnes, on hauran d’analitzar la viabilitat de transformar l’edifici on estudien en un edifici 
sostenible. Cercant informació sobre sostenibilitat i mètodes de transformació dels edificis, 
seran ells els que arribin a la conclusió de què es pot fer i com s’ha de fer. 

 
Amb aquest treball aconseguirem que l’alumnat es situï en un cas real i tangible, i podran 

veure els beneficis de la sostenibilitat. Alhora aprendran a treballar en grup i desenvoluparan 
l’aprendre a aprendre, que són dos punts fonamentals alhora d’enfrontar-se al món laboral. 

 

Mòduls

Hores 

(màx) HLLD

01 Configuració d'instal·lacions solars tèrmiques 132 22

02 Gestió eficient de l'aigua en edificació 66 0

03 Representació gràfica d'instal·lacions 132 0

08 Processos de muntatge d'instal·lacions 231 33

09 Equips i instal·lacions tèrmiques 231 33

10 FOL 99 0

Hores Lectives 1r 891

Mòduls

Hores 

(màx) HLLD

04 Promoció de l'ús eficient de l'energia i de l'aigua 66 0

05 Certificació energètica d'edificis 198 22

06 Eficiència energètica d'instal·lacions 198 33

07 Gestió del muntatge i mant. d'instal. solars tèrmiq. 132 22

11 EIE 66 0

12 Projecte d'eficiència energètica i energia solar 99 0

Hores Lectives 2n 759

13 FCT 350

Curs 1r

Curs 2n



 

Creació d’una unitat formativa anomenada 
“Transformació d’un edifici convencional  en un edifici sostenible” 8 

2.3. La unitat formativa 

La unitat formativa “Transformació d’un edifici convencional en un edifici sostenible” tracta 
tot el que va relacionat amb la construcció i/o transformació d’un edifici sostenible. L’objectiu és 
que els alumnes acabin de comprendre i aprendre tot el que va relacionat amb el terme 
sostenibilitat, ja que al llarg dels dos cursos escolars, en les diverses matèries, se’ls explica els 
continguts necessaris per poder fer que un edifici sigui sostenible, centrant-se en el que fa 
referència a les instal·lacions d’energia i aigua, però amb aquesta nova unitat formativa el que 
es pretén és que ho posin en pràctica i que sàpiguen de l’existència d’altres condicionants que 
també fan referència a la sostenibilitat, com poden ser la domòtica, el control de la 
il·luminació,... 

 
Per aquest motiu la programació d’aquesta unitat formativa va més centrada en la pràctica 

que en la teoria. No obstant, s’ha preparat un document que facilitarà als alumnes la 
recuperació dels coneixements adquirits durant els estudis, i que juntament amb els temaris 
dels altres mòduls, seran suficients per dur a terme la part pràctica d’aquesta unitat formativa. 

 
Aquest document que s’ha preparat consisteix en la unitat formativa, UF4:” Transformació 

d’un edifici convencional en un edifici sostenible”. 
 

La nova unitat formativa UF4: “Transformació d’un edifici convencional en un edifici 
sostenible”, conte dos nuclis formatius amb la finalitat de facilitar l’organització de la unitat 
formativa. 

 
 

UF4: Transformació d’un edifici convencional en sostenible (24 h) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Construcció sostenible. Conceptes 
bàsics  

3 5, 7 i 8 

NF2: Sostenibilitat aplicada a un edifici 
convencional 

21 5, 7 i 8 

 
 
Per tal de fer un estudi mes detallat d’aquesta UF4, es necessari estudiar el seu context, 

es a dir, veure quines serien les estratègies metodològiques i la organització del mòdul 
professional 6: “Eficiència energètica d’instal·lacions” al qual pertany aquesta UF, així com la 
seva avaluació i qualificació, com també veure els espais, equipaments i recursos dels que 
disposaria aquest mòdul. 

2.3.1. Estratègies metodològiques i organització del MP  

Donats els recursos disponibles per a la impartició d’aquest mòdul, les sessions es 
desenvoluparan dividint als alumnes en grups. 

 
Es proposen sessions de 3 hores de durada. 
 
Oferir el mòdul en modalitat d’alternança, cosa que fa que sigui aconsellable realitzar 

aquest mòdul en el bloc horari de 15 a 21h, es a dir, ubicar-lo a últimes hores de la tarda a fi de 
facilitar l’assistència del treballadors. 
 

El mòdul es cursarà durant el segon curs. 
 
En el cas de la UF4: “Transformació d’un edifici convencional en un edifici sostenible” es 

realitzarà de forma intensiva realitzant dos classes a la setmana durant 4 setmanes, i cada 
classe serà de 3h. 
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2.3.2. Avaluació i qualificació del MP  

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 4 unitats 
formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. 

 
La nota final del mòdul (QM6) s’obtindrà de forma ponderada segons el pes d’hores que 

forma cada unitat formativa, per a la qual cosa podrem aplicar la següent fórmula: 
 

)417,0()312,0()229,0()142,0(6 QUFQUFQUFQUFQM   

 
La forma de superar la unitat formativa 4 està indicada dins de la programació de la UF4: 

“Transformació d’un edifici convencional en un edifici sostenible”. 

2.3.3. Espais, equipaments i recursos MP  

Els espais estan definits d’acord amb els que disposa el centre per a impartir el CFGS 
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica. 

 

  Aula Descripció Equipament Utilització 

 
 
 
 

311 
 

 
 
 

Taller 
Informàtica 

 

 
 

- Pissarra. 
- Projector i PC professor. 
- Ordinadors (PCs) (un per 

a cada alumne). 
 

- Explicacions professor. 

- Elaboració del treball pràctic a 
l’aula amb PC amb connexió a 
Internet 

- Elaboració del Informe de 
seguiment 

- Exposició oral del treball 
realitzat per part de cada grup 

2.4. Programació de la unitat formativa 4“Transformació d’un edifici 
convencional en un edifici sostenible” 

El Currículum del CFGS: “Eficiència Energètica i Energia Solar” i el currículum del mòdul 6: 
“Eficiència energètica d’instal·lacions” es pot veure al REAL DECRET 1177/2008, aquest decret 
es pot veure a ANNEX_1_ REAL DECRET 1177/2008  

2.4.1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació i continguts 

 
RA5.Valora l’estalvi energètic proporcionat pels sistemes de control de les 
instal·lacions tèrmiques en edificis analitzant la seva regulació. 
 

Criteris d’avaluació: 
a) Caracteritza els principals sistemes de control de les instal·lacions  tèrmiques i els seus 
elements constituents. 

b) Determina els mínims exigibles al sistema de control per assegurar el  compliment de la 
normativa vigent. 

c)  Determina les característiques opcionals dels sistemes de control que contribueixen a  
optimitzar el consum d’energia. 
d) Defineix l’estratègia de control requerida per a la instal·lació. 
e) Estableix punts de control per optimitzar el funcionament de la instal·lació. 
f) Interpreta la configuració del sistema de control aplicat a la instal·lació. 
g) Defineixi  les consignes dels paràmetres de funcionament que han de ser controlades i 
els seus valors. 

h) Justifica el sistema de control per a la instal·lació. 
 
RA7. Calcula l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació en edificis, 
determinant seu consum energètic. 
 

Criteris d’avaluació: 
a) Caracteritza els sistemes d’il·luminació d’edificis, inclòs l’enllumenat exterior. 
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b) Determina els mínims exigibles d’eficiència del sistema d’il·luminació segons la normativa 
vigent. 
c) Determina el rendiment de les lluminàries. 
d) Analitza els sistemes de control i regulació per optimitzar l’aprofitament de la llum natural. 
e) Verifica les operacions de manteniment reglamentàries. 
f) Identifica els riscos elèctrics derivats de la manipulació d’instal·lacions d’il·luminació. 
g) Estableix el protocol de seguretat en la inspecció de sistemes d’enllumenat. 
 
RA8. Elabora propostes per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions 
justificant l’estalvi energètic aconseguit.  
 

Criteris d’avaluació: 
a) Selecciona les dades, mesures i càlculs referents a l’eficiència de les instal·lacions. 
b) Diagnostica l’eficiència de diferents subsistemes i instal·lacions. 
c) Identifica  els punts crítics de les instal·lacions susceptibles de millora. 
d) Indica possibles alternatives de millora. 
e) Selecciona  alternatives viables i eficients d’entre les propostes de millora considerades. 
f) Elabora propostes amb alternatives i modificacions a les instal·lacions i els seus 
subsistemes. 
g) Incorpora  esquemes, plans i pressuposats per a la definició de les solucions adoptades. 
h) Quantifica l’estalvi energètic previst i l’amortització de la inversió. 
i) Elabora informació sobre les repercussions de la modificació de la instal·lació sobre el 
seu ús i manteniment. 
 
 
CONTINGUTS: 
 

5. Valoració de l’estalvi energètic dels sistemes de control d’instal·lacions: 
 

5.1.Regulació, control, mesurament i comptabilització de consums per a instal·lacions 
tèrmiques. 

5.2.Interpretació i elaboració d’esquemes. 
5.3.Instruments de mesura: Termòmetres, termohigrómetros, anemòmetres, baròmetres, 

hidròmetres, manòmetres, vacuòmetres, cabalímetres, comptadors de calories, 
polímetre, pinça amperimètrica, entre d’altres. 

5.4.Punts de control d’una instal·lació. Variables analògiques i digitals.                         
5.5.Elements captadors-actuadors de regulació i control: Termòstats, higròstats, 

pressòstats, sondes, piròstats, fluxostats, finals de carrera, servomotors, entre 
d’altres. 

5.6.Elements de control proporcional. Tipus, funcions de transferència, llaços, algoritmes 
de control. 

5.7.Configuració d’un sistema de regulació i control centralitzat. Sistemes de regulació 
preconfigurats i programables. Sistemes SCADA. CPU, mòduls de sortides i entrades 
A/D, targetes de relès, interfaç de comunicació amb PC. Telegestió. 

 
7. Càlcul de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació en edificis: 

 
7.1.Tècniques de mesurament de variables d’il·luminació. 
7.2.Il·luminació d’interior: Requeriments d’il·luminació, tipus de lluminàries i eficiència 

energètica. Consums, càlcul de lluminàries, distribució de lluminàries. Compliment de 
reglamentació. 

7.3.Il·luminació exterior: requeriments d’il·luminació, tipus de lluminàries i eficiència 
energètica. Consums, càlcul de lluminàries, distribució de lluminàries. Compliment de 
reglamentació. 

7.4.Sistemes de control i regulació de la il·luminació. Sensors i reguladors. Aprofitament de 
la llum natural. Compliment de reglamentació. 

7.5.Manteniment i conservació. 
7.6.Seguretat a les instal·lacions d’il·luminació. 
7.7.Aprofitament de la llum natural.  
7.8.Transport de la llum natural. 
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7.9.Estratègies per  a l’augment de l’eficiència energètica en il·luminació:Llumeneres, 
sectorització, sistemes de regulació. 

 
8. Elaboració de propostes per a la millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions: 

 
8.1.Recopilació de dades i mesures d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació. 
8.2.Històric de consums, factures, informació d’usuaris, criteris d’ús. 
8.3.Tècniques de registre de dades. 
8.4.Interpretació de les dades i paràmetres característics obtinguts en les inspeccions i 

proves d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació. 
8.5.Dictamen de diagnòstic de l’estat actual de la instal·lació. 
8.6.Equips eficients. Classificació i etiqueta d’eficiència energètica. 
8.7.Alternatives de millora als sistemes de generació, distribució i control d’instal·lacions 

tèrmiques. 
8.8.Sistemes de recuperació d’energia: Ventilació controlada, refredament gratuït (free-

cooling), recuperació de calor sensible, recuperació d’entalpia. 
8.9.Sistemes eficients en la configuració d’instal·lacions d’il·luminació. Sistemes de 

regulació i control.  
8.10.Tècniques d’aprofitament d’energies renovables. 
8.11.Limitació de l’ús d’energia convencional a les instal·lacions. 
8.12.Exigències reglamentàries sobre eficiència energètica. Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques als edificis. Codi tècnic de l’edificació. 
8.13.Criteris de manteniment preventiu per a l’eficiència energètica de les instal·lacions 

tèrmiques. 
8.14.Anàlisi i proposta de solucions. 
8.15.Càlculs justificatius dels elements constituents de la instal·lació proposada. 
8.16.Documentació gràfica i tècnica, reflectint l’estat actual de la instal·lació i la proposta 

de millora. 
8.17.Memòria o informe tècnic, aportant els càlculs, plànols i altres documents justificatius. 
8.18.Estudi d'estalvi energètic previst amb la millora. 
8.19.Pressupost econòmic de la millora proposada i amortització. 
8.20.Valoració econòmica de solucions proposades i previsió d'amortització amb l'estalvi 

previst. 
 

2.4.2. Nuclis formatius i Activitats d’ensenyament i aprenentatge 

 
A continuació es detallen els dos nuclis formatius amb les seves activitats d’ensenyament i 

aprenentatge, resultats d’aprenentatge, continguts i avaluació: 
 

NF1. Construcció sostenible. Conceptes bàsics 
NF2. Sostenibilitat aplicada a un edifici convencional 

 

NF1. Construcció sostenible. Conceptes bàsics 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 

A1. Explicació dels conceptes bàsics de 
construcció sostenible 

3h 

5,7 
 i 8 

5.1, 5.4, 7.2, 
7.4, 7.7, 7.9, 

8.6, 8.7, 
8.10 i 8.14 

5c, 7d, 
8c, 8d, 
8e, 8i 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 
- Explicació del concepte 
sostenibilitat 

- Explicació de com transformar un 
edifici convencional en sostenible 

- Descripció de la part pràctica en 
grup: treball cooperatiu 
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NF2. Sostenibilitat aplicada a un edifici convencional 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 

A1. Inici treball pràctic 3h 

8 
8.1, 8.2, 
8.4 i 8.5 

8a, 8b,  

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Informe de seguiment 
(I1) D

e
s
c
ri
p

c
ió

 

- Realització de grups de treball 
- Recerca d’informació de l’edifici a 

analitzar per tal de poder 
desenvolupar el treball 

 

A2. Desenvolupament treball pràctic 3h 

7 i 8 
7.2, 7.3, 7.7, 
8.4, 8.5, 8.7 i 

8.14 

7a, 7c, 
8c, 8d 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Informe de seguiment 
(I2) D

e
s
c
ri
p

c
ió

 

- Anàlisi de la informació obtinguda 
anteriorment 

- Obtenció de conclusions amb els 
punts sobre els que treballar 

A3. Estudi de viabilitat 3h 

5,7 
 i 8 

5.1, 5.4, 5.5, 
7.4, 7.6, 7.9, 
8.7, 8.8, 8.9 i 

8.10 

5c, 5d, 
5e, 5h, 
7b, 7d, 
8e, 8f 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Informe de seguiment 
(I3) D

e
s
c
ri
p

c
ió

 

- Valorar la viabilitat d’instal·lació de 
nous elements sostenibles 

- Analitzar quines feines requeriria la 
instal·lació d’aquests 
 

A4. Anàlisis de l’amortització 3h 

8 
  

8.15, 8.16 i 
8.20 

8g i 8h 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Informe de seguiment 
(I4) D

e
s
c
ri
p

c
ió

 - Realitzar un estudi de l’amortització 
que requereix la posada en marxa 
de cada instal·lació sostenible 

- Confecció d’un planning 
d’actuacions 

A5. Realització d’estudi econòmic 3h 

8 8.18 i 8.19 
8a, 8g i 

8h 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Informe de seguiment 
(I5) D

e
s
c
ri
p

c
ió

 

- Valorar la viabilitat del projecte 
econòmicament, tenint en 
consideració el cost, l’amortització i 
els beneficis econòmics que 
comporta cada instal·lació 
 

A6. Recull de feines realitzades 3h 

8 8.16 i 8.17 8g i 8i 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Informe de seguiment 
(I6) D

e
s
c
ri
p

c
ió

 

- Elaborar un document final on es 
reflecteixin tots els punts estudiats, 
les instal·lacions que finalment es 
realitzaran, el cost d’aquestes i la 
planificació 
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A7. Exposició i entrega del treball 3h 

 8 8.16 i 8.17 8g i 8i 

- Treball pràctic a l’aula: 
Transformació d’un edifici 
convencional en 
sostenible (T1) 

- Exposició oral del treball 
realitzat per part de cada 
grup (E1) 

- Graella de coavaluació  
de l’exposició de la 
presentació (G1) 

D
e

s
c
ri
p

c
ió

 

- Exposició oral del treball realitzat 
per part de cada grup 

- Entrega del document final per a la 
seva avaluació 
 
 

 

2.4.3. Metodologia de la unitat formativa 

 
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest mòdul i en concret, aquesta unitat formativa es 

durà a terme a l’aula d’informàtica, doncs els alumnes hauran de disposar dels ordinadors per a 
la realització del treball, que és el punt fort d’aquesta UF. 

 
Durant la sessió del nucli formatiu 1, es farà una explicació de la UF, detallant els 

continguts, la forma d’avaluació i el treball a realitzar. S’explicarà als alumnes que hauran de 
realitzar un treball d’anàlisi de la viabilitat de transformar l’edifici on estudien en un edifici 
sostenible. Seran ells els que hauran de cercar informació sobre que és sostenibilitat i com es 
transforma un edifici. Amb aquesta informació hauran de realitzar l’estudi mencionat 
anteriorment, que s’iniciarà durant la segona sessió. Alhora s’explicaran certs continguts del 
temari formatiu realitzat pel professor per tal de que els alumnes tinguin unes nocions bàsiques 
de sostenibilitat, i una guia de seguiment sobre els punts que han de treballar durant l’estudi de 
viabilitat. Aquest temari també servirà per complementar i verificar la informació obtinguda pels 
alumnes. 

 
El nucli formatiu 2 estarà format per set sessions. Les sis primeres estaran destinades a la 

realització de l’estudi de viabilitat per part dels alumnes. Durant aquestes el professor realitzarà 
un seguiment dels treballs dels diferents grups, mitjançant uns informes de seguiment realitzats 
pels alumnes on exposaran els seus dubtes i les conclusions obtingudes durant la sessió. 

 
La última sessió del nucli formatiu 2 estarà destinada a l’exposició oral dels treballs per 

part dels alumnes i a l’entrega del document final. 
 
La unitat formativa 4 inclou: 
 

 Treball pràctic a l’aula: Transformació d’un edifici convencional en sostenible (T1), els grups 
realitzaran aquest treball durant tota la unitat formativa i al finalitzar aquesta, els grups 
hauran de lliurar al professor el document final d’aquest treball. 

 Informes de seguiment per grups (I1, I2, I3, I4, I5, I6), per tal que el professor vagi observant 
l’evolució d’aquest treball i pugui orientar-los. Aquest informes s’entregaran al finalitzar cada 
classe i no seran puntuables, simplement serviran per poder orientar i ajudar al alumnat. 

 Exposició oral del treball realitzat per part de cada grup a l’aula (E1). 

 Graella de coavaluació de l’exposició de la presentació per part de la resta de grups (G1), 
amb aquesta graella els alumnes avaluaran als seus companys fent una coavaluació. 

 

2.4.4. Avaluació i qualificació de la unitat formativa 

 
L’avaluació de la UF4: “Transformació d’un edifici convencional en un edifici sostenible”   

es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. 
 
Per poder superar la UF4 s’han d’aprovar tots els resultats d’aprenentatge amb un mínim 

d’un 5. 
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El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels 
instruments d’avaluació.  

 

Qualificació 
dels Resultats 

d’Aprenentatge 

Instruments d’avaluació (%) 

Informes de seguiment 
Treball 
pràctic 

Exposició 
oral 

Graella 
Coavaluació 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 T1  E1  G1  

RA5 -- -- -- -- -- -- 90 5 5 

RA7 -- -- -- -- -- -- 90 5 5 

RA8 -- -- -- -- -- -- 90 5 5 

 
 

La qualificació de la UF4 (QUF4) s’obté segons la següent ponderació, en funció del pes 
dels resultats d’aprenentatge durant les diferents activitats d’ensenyament - aprenentatge: 

 

RA8)0,60(RA7)0,20(RA5)0,20(Q
UF4

  
 

S’hauran de superar per separat tots els RA per poder fer la ponderació.  
 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de 

recuperació establert pel centre. Aquesta prova serà totalment pràctica. 
 
Instruments d’avaluació: 
Els instruments d’avaluació estaran formats per informes de seguiment, treball pràctic a 

l’aula, exposició oral i graella de coavaluació: 
 
I1: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
I2: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
I3: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
I4: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
I5: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
I6: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
T1: Treball pràctic a l’aula. 
E1: Exposició oral del treball pràctic a l’aula  
G1: Graella de coavaluació  de l’exposició de la presentació. 

 

2.4.5. Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa 

Les sessions es realitzaran a l’aula d’informàtica. 
 
Els equipaments i instruments requerits a l’aula d’informàtica seran: ordinadors connectats 

a la xarxa, i canó de projecció o pissarra digital. 
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3. La unitat formativa proposada 
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1. Que significa sostenibilitat  
 
La sostenibilitat és l’equilibri entre l’economia, la cultura, la societat i el medi ambient. 

Aquest equilibri s’ha de preservar no només pensant en nosaltres i el present sinó també en les 
futures generacions.  

 
A mesura que el temps passa aquesta paraula va agafant 

cada cop més força. Ja no només és una intriga saber si 
podem portar una vida sostenible, sinó que s’ha convertit en 
una obligació. La humanitat necessita donar sentit a aquesta 
paraula tant o més com nosaltres aquest planeta. I està en 
les nostres mans evitar les horribles conseqüències que 
suposaria la continuació de l’actual estil de vida. Hem de 
buscar noves maneres que ens ajudin a respectar la natura. 
Una d’elles és la bioconstrucció i la introducció de la 
sostenibilitat a tot tipus d’edificis. 

 
El concepte de sostenibilitat es va definir per primera 

vegada l’any 1987 i, seguint aquesta definició, es diu que 
"...el desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats actuals sense posar en 
perill els recursos naturals". Els majors factors de contaminació del planeta es troben als 
edificis. La calefacció, il·luminació i refrigeració dels edificis mitjançant combustibles fòssils o la 
electricitat són, directament o indirectament, les fonts més important de CO2, el principal gas 
d’efecte hivernacle. A més a més, la construcció del propi edifici també consumeix energia. Els 
materials i el seu transport, o les màquines i eines que s’usen durant la construcció o 
enderrocament, contribueixen a augmentar la quantitat de CO2 dins de la biosfera. 

 

2. Edifici sostenible 
 

La definició d'uns criteris que determinin les característiques constructives d'un edifici 
mediambientalment sostenible pot convertir-se en un treball sense límit: els paràmetres que 
s'han d'analitzar són molt nombrosos. No obstant, alguns d'aquests paràmetres tenen una 
incidència més important que d'altres. Els tres paràmetres més representatius són: 

 
Consum d'energia 
 
Es tracta de reduir l'impacte derivat del consum d'energia al llarg de la vida útil de l'edifici 

(donat que sol provenir de fonts no renovables) així com disminuir l'emissió de CO2 i de 
substàncies tòxiques a l'atmosfera. Aquestes emissions es produeixen, sobretot, quan l'energia 
s'obté de la combustió de combustibles fòssils. 

L'increment de l'aïllament en l'edificació, la ventilació natural i la utilització d'energies 
renovables redueixen l'impacte d'aquest consum. 

 
Durabilitat i transformabilitat de l'edificació 
 
La major durabilitat dels edificis disminueix l'impacte ambiental relatiu, en funció de 

l'increment de la seva vida útil. La durabilitat depèn de diversos factors i no únicament de la 
qualitat de la construcció. També hi incideixen decisivament les característiques tipològiques i 
constructives que determinen l'adaptabilitat física i funcional de l'edifici a les necessitats 
canviants d'espai i ús dels habitatges i, encara més, en els edificis amb usos no domèstics. 

 
Materials i residus de construcció 
 
Han d'evitar-se els materials de construcció potencialment perillosos per a la salut o el medi 

ambient i, especialment, tots aquells que, a més, generen residus tòxics o contaminants. 
 
Així mateix, cal minimitzar els residus inerts que innecessàriament van a parar als 

abocadors, mitjançant una doble estratègia: reduir els residus que s'originen i fomentar-ne el 
reciclatge. En aquest sentit, l'edificació lleugera origina residus fàcilment reciclables, tot i que 
cal considerar la seva repercussió en el comportament energètic de l'edifici (inèrcia tèrmica). 
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Malgrat tot, només podrem arribar a explotar els avantatges d'aquestes característiques 

materials, si des del projecte s'adopten criteris que facilitin el desmuntatge i la separació 
selectiva dels residus obrers en el futur, durant els processos de rehabilitació i demolició de 
l'edifici. 

 

Factors a considerar per construir un edifici sostenible 
 

2.1. Construcció sostenible 
2.2. Utilització de materials sostenibles per a la construcció 
2.3.  Utilització d’instal·lacions sostenibles 

 

2.1 Construcció sostenible 
 

Orientació solar 
 
Els edificis denominats "verds" i construïts seguint pautes bioclimàtiques poden arribar entre 

un 50% i un 80% d'estalvi energètic respecte dels convencionals. Per a aconseguir-ho, resulta 
fonamental trobar l'orientació que permeti la màxima captació solar en les èpoques fredes. En 
el disseny bioclimàtic es tenen en compte les condicions del terreny, el recorregut del sol i els 
corrents d'aire, i tots aquests aspectes s'apliquen en la distribució dels espais i l'orientació de 
les finestres amb la finalitat que no calgui l'ús de l'aire condicionat o la calefacció. Per això, és 
important la distribució de les diverses estances de la casa: la zona de dia al sud; la cuina, el 
menjador i la sala, al sud-est; els lavabos i els llocs de trànsit, com ara corredors o vestíbul, al 
nord o nord-oest.  

 
 

 
 

 
Creació de voladissos per l’aprofitament del Sol 
 
Amb la creació de voladissos podem regular l’entrada del Sol a l’edifici al llarg de tot l’any. 

Com podem comprovar amb l’imatge següent, al hivern l’inclinació del Sol respecte el terra és 
menor que la inclinació de l’estiu. Així es tracta de buscar una manera eficaç per aprofitar 
aquesta variació de l’inclinació.  
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Amb un voladís podem aprofitar aquesta variació d’inclinació del Sol. Així aconseguirem que 
a l’estiu el voladís impedeixi a bona part dels rajos solars entrar per la finestra de l’edifici. 
D’aquesta manera reduirem la temperatura interior de l’edifici en qüestió. D’altra banda hem de 
mirar que al hivern el voladís deixi entrar el màxim el rajos solars aprofitant la inclinació del Sol, 
per tal que els propis rajos solars escalfin l’habitació. A la següent imatge podem veure quina 
funció fa el voladís respecte la finestra tan a l’estiu com al hivern.  

 
 
 

 
 
 
 
A part els voladissos tenen altres aplicacions com per exemple: protecció de la pluja en les 

parets exteriors de l’edifici o per oferir una superfície addicional per la col·locació de plaques 
solars. 
 

Creació de ventilacions creuades  
 
Tots els edificis intercanvien aire amb l’exterior. Però moltes vegades és un intercanvi que 

no volem ja que no el controlem, per això és important aïllar correctament la casa. En canvi, en 
algunes ocasions ens interessa que aquest intercanvi es produeixi, per poder crear unes 
ventilacions creuades. Aquestes consisteixen en crear unes obertures, que hauran estades 
estudiades prèviament, per facilitar l’entrada i la sortida dels vents. Per això a l’hora de orientar 
la casa també hem tingut en compte els vents.  

 
Creació d’un hivernacle al edifici  
 
L’ hivernacle és un element en la casa que ens permet escalfar la casa al hivern i al mateix 

temps ens permet crear una ventilació a l’estiu. Ara explicaré la funció de l’hivernacle en un dia 
d’hivern i en un d’estiu.  
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Hivern: Com veiem a la imatge durant el dia les ventilacions estan tancades, l’ hivernacle 
també està tancat fent que a l’interior augmenti la temperatura. Fet que provoca l’escalfament 
de la casa. Per posar un exemple pràctic l’hivernacle fa la mateixa funció que el cotxe. Si no 
obres les finestres del cotxe, al estar exposat al Sol s’escalfa i al pujar-hi fa aquella calor 
insuportable. 

 

 
 

 
Estiu: Com podem observar a la imatge, a l’estiu les ventilacions estan obertes i l’hivernacle 

també fet que provoca que es produeixi una corrent dins la casa. Així la casa no s’escalfa tant a 
l’estiu. 

 

 
 
 
 

2.2 Utilització de materials sostenibles per a la construcció 
 

Un altre aspecte a tenir en compte en la bioconstrucció són els materials que utilitzarem per 
construir la casa. En la següent taula podem veure algunes característiques d’aquest materials.  
 

Característica Explicació 

Autòctons Els materials utilitzats haurien de ser extrets de 
zones properes a la construcció 

Poc transport Hem d’evitar llargs desplaçaments dels materials 
utilitzats en la construcció. Aquest punt té una 
relació directa amb l’anterior. 

Sense components tòxics o radioactius Aquest tipus de materials són difícilment 
reciclables 

Procés industrial nul o no contaminant Es vol aconseguir minimitzar les matèries primes i 
reduir els residus i l’impacte mediambiental. 
També es vol disminuir el consum d’energia que 
es necessita en les diferents fases per obtenir el 
material. 

Reciclable És important que el material sigui reciclable un 
cop la vida d’aquest s’hagi acabat. 

Permeten transpirar l’edifici Aquest materials han de facilitar la ventilació de 
tot l’edifici per millorar el confort d’aquest. 
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En funció de la seva utilitat podem diferenciar diversos tipus de materials, dels quals veurem 
les seves característiques sostenibles: 
 
 

ESTRUCTURALS: 
 

Termoargila  És un bloc de ceràmica de dimensions més 
grans que el maó tradicional. És aïllant tèrmic i 
acústic. No és tòxic, ni produeix radiacions. És 
resistent al foc. Produeix un estalvi de morter. 
Té un bon comportament mecànic.  

  

Bioblock  El bioblock és un material fet amb argila natural. 
Com a característiques més destacades podem 
dir que aquest és un material amb resistència de 
compressió i aïllant.  

  

Bloc de terra 
comprimida  

És un material fabricat amb terra i un material 
estabilitzant com la calç, el ciment o argila. És 
premsada amb l’ajuda d’una premsa mecànica. 
Serveix per construir murs i és substitut del maó 
tradicional.  

  

Fusta  La fusta és un material lleuger, resistent i fàcil 
de treballar. S’utilitza per fer pilars, bigues o 
encavallades, per fer baranes, portes, 
bastiments, finestres i parquet.  

  

Pedra  La pedra és un material amb una textura 
compacta, és resistent, densa, dura i tenaç. 
Resistent a l'erosió i al foc. Fàcil de treballar. Si 
s'utilitza per construir, no pot tenir porositat ni 
absorció. 
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 AÏLLANTS: 
 

Suro  El suro és un material natural, és reciclable i és 
molt favorable pel medi ambient. És un aïllant 
tèrmic, acústic i antivibratori. El suro té una bona 
resistència a la compressió. No absorbeix 
l’humitat. Davant del foc no transmet la flama ni 
desprèn gasos tòxics. No es podreix i és 
resistent als productes químics. 

  
Llana  La llana és un material que serveix per aïllar 

l’edifici tèrmicament i acústicament. Aquest 
material s’extreu de l’esquilada de la ovella. 
També s’obté a partir del reciclatge dels 
matalassos. I millora la qualitat d’aïllament amb 
la humitat. 

  
Cotó  És un material que no conté substàncies 

tòxiques, ni les produeix en la seva fabricació. 
Permet una eficiència energètica. I cada cop és 
va convertint en una opció preferible per els 
aïllaments. 

  
Fibres de 
coco  

És un material amb un índex de rigidesa i duresa 
bastant elevat. Té una baixa conductivitat a la 
calor, és resistent a la humitat. A part de ser un 
aïllant tèrmic també és un aïllant acústic. 

  
Palla  La palla és un material econòmic, fàcil de 

transportar. A l’hora de construir no representa 
cap dificultat. I serveix per aïllar la casa 
tèrmicament i acústicament. 

  
Cel·lulosa  L’ús d’aquest material és bo per el medi ambient, 

ja que té un gran contingut de materials 
sostenibles. No és tòxic ni produeix substàncies 
tòxiques en el procés de creació del material.  
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INSTAL·LACIONS: 
 

Polietilè 
d'alta 
densitat  

És resistent a les baixes temperatures, té una 
alta tensió, compressió i tracció, és impermeable, 
no és tòxic. S'utilitza per fer canonades, tan de 
gas, com de telefonia, aigua potable i ús sanitari. 

  
Polibutilè  Impermeable a l'oxigen i és un material resistent 

als danys de les gelades. Aquest material 
s'utilitza per les conduccions d'aigua i calefacció. 

  

  
Polipropilè  És resistent als productes químics, és cristal·lí i 

és un termoplàstic. S'utilitza per fer tubs i 
mànegues.  

  

 

2.3 Utilització d’instal·lacions sostenibles 
 
2.3.1 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 

 
La instal·lació de plaques solars pot proporcionar dos beneficis diferents al edifici, ja que es 

poden utilitzar tant per escalfar aigua com per generar energia. 
 
 

Una de les formes més utilitzades per estalviar energia tèrmica 
són les plaques solars. Gràcies a la calor produïda pel Sol, podem 
obtenir aigua calenta per al edifici. Per això al utilitzar el Sol, aquesta 
energia és renovable.  

 
Funcionament:  
 
Per poder escalfar l’aigua amb aquest mètode és precís tenir una 

instal·lació que consta principalment de les plaques solars, on 
s’escalfa l’aigua i un acumulador on s’emmagatzema l’aigua calenta. 

Quan es produeix una demanda d’aigua calenta, aquesta surt del 
acumulador i passa per la caldera on s’acaba 
d’escalfar a la temperatura demandada, i es 
conduïda per les canalitzacions fins al punt de 
sortida per a la seva utilització. 

 
 
 
 
 



 
 

GS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA  

 

MÒDUL 6:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’INSTAL·LACIONS 

UF: “TRANSFORMACIÓ D’UN EDIFICI CONVENCIONAL  EN UN EDIFICI SOSTENIBLE”         24 

Per a generar energia, les instal·lacions solars tèrmiques són un sistema de captació de la 
radiació solar, un sistema d'emmagatzematge de I'energia obtinguda i un sistema de distribució 
de la calor. Consten dels aparells i sistemes següents: 

 
• Captador solar tèrmic: es basa en I'efecte hivernacle, és a dir, capta la radiació solar al seu 

interior, la transforma en energia tèrmica i no la deixa sortir cap a I'exterior.  
• Dipòsit acumulador o bateria: acumula I'energia quan hi ha molt de sol i permet utilitzar-la 

quan es produeix la demanda. 
• Sistema de distribució de la calor i del consum: consta de sistemes de control i gestió de 

les instal·lacions, canonades i conduccions, bombes, vàlvules, etc. 
• Sistema de suport: és un sistema convencional d'escalfament d'aigua que només es fa 

servir quan I'energia solar rebuda no és suficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclinació i orientació de la placa solar 
 
En la imatge següent podem observar 

el percentatge d’energia respecte la 
orientació i la inclinació de la placa solar. 
Per tant la millor orientació de la placa és 
el sud i amb una inclinació de 45o 
respecte el terra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 INSTAL·LACIÓ DE MOLINS DE VENT 
 

 
Aquestes instal·lacions ens 

permeten obtenir energia a partir 
d’uns aerogeneradors de petites 
dimensions, que a través d’un 
regulador acumulen l’energia 
obtinguda en unes bateries. 

 
Quan hi ha demanda 

d’electricitat, l’energia 
acumulada passa per un 
transformador per tal de poder 
obtenir l’electricitat que es 
desitja. 
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2.3.3 CLIMATITZACIÓ 
 
Gran part del consum energètic mundial es produeix degut a les despeses de calefacció, per 

tant és en aquest apartat per on haurem d'aplicar els criteris i tècniques d’estalvi energèt ic. Tot 
això lògicament, sense que aquests canvis impliquin una pèrdua de qualitat de vida. 

 
La climatització dels edificis es pot realitzar mitjançant la interrelació de diferents tecnologies 

renovables. Amb aquestes solucions es creen unes condicions de ventilació i temperatura més 
confortables i saludables, alhora que es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera i 
proporcionen un menor despesa energètica. 

 

1. SISTEMA GEOTÈRMIC 
 

El sistema Geotèrmic consisteix en l’aprofitament del 
diferencial de temperatura del subsòl amb l’exterior, per 
aportar aire fred o calent per a la climatització quan sigui 
necessari ja que la temperatura a aquesta profunditat es 
constant (18 graus aproximadament) amb 
independència de la temperatura exterior. 

Aquest aire es climatitza mitjançant tubs de formigó 
instal∙lats al terrenys del centre i que juntament amb la 
resta de sistemes fan que la climatització de l’edifici 
treballi autònomament i de manera respectuosa pel 
medi ambient. 

Funcionament: 
 
És un sistema automatitzat de conductes de formigó subterrànies, soterrades a una 

profunditat de 2 metres sota la capa vegetal a la zona nord-oest de la parcel·la. 
 

1. Entrada d’aire: 
Mitjançant una boca d’entrada d’aire situada a un espai exterior (pati del centre...) entra 
l’aire de l’exterior. Aquest aire de renovació s’introdueix a les canalitzacions subterrànies 
a temperatura ambient. 

2. Intercanvi tèrmic: 
L’aire de l’exterior arriba a l’edifici mitjançant uns tubs de formigó situats a 2 metres de 
profunditat per sota la capa vegetal. Aquests tubs tenen una longitud aproximada de 
30m. I una secció de 50cm. El nombre de tubs de formigó variarà en funció les 
necessitats del centre. 
Dins els tubs formigó, l’aire es refreda a l’estiu i s’escalfa al hivern per contacte de les 
canalitzacions amb el terreny, que es manté a una temperatura constant de 18º durant 
tot l’any. 

3. Entrada en el circuit de climatització: 
Després de passar l’aire per les canalitzacions de formigó, aquest entra al circuit de 
climatització. Juntament amb la resta d’instal∙lacions es climatitzarà l’edifici d’una manera 
autosuficient. 

 

2. FAÇANA SUD HIVERNACLE 
 

La façana més exposada als sol (façana sud) serà el més ample possible i es construirà 
amb el sistema Hivernacle. 

 
La façana està composada per un mur cortina dotat de grans finestrals i mòduls fotovoltaics 

a mode de parasols, disposats per a permetre l’entrada de sol al hivern i evitar-la a l’època 
estival. Darrere del mur cortina es disposa el hivernacle, entre el mur cortina i la paret, dotat 
d’un sistema de ventilació que permet l’aprofitament de la calor absorbida mitjançant un 
sistema de conductes i comportes automatitzades, quan sigui necessari. 
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La façana està composta per els següents elements: 
 

a. Finestrals de vidre a la majoria de les sales , per a facilitar l’entrada de 
llum natural. Aquests vidres s’aïllaran tèrmicament amb marcs de 
fusta, doble vidre i trencament del pont tèrmic. La façana interior 
estarà composta de grans finestrals i quedarà oculta darrere del 
hivernacle. 

b. Mòduls fotovoltaics per a l’abastiment energètic de l’edifici. Existiran 
dos circuits diferents d’energia solar fotovoltaica, un per autoconsum 
del centre i l’altre per vendre a la Companyia. 

c. Entrada d’aire de l’exterior a la part inferior de la façana, per facilitar la 
circulació de l’aire i evitar que s’escalfi. 

d. Entrada d’aire des del tubs geotèrmics a una temperatura de 18º, on 
s’ajunta amb l’aire directament de l’exterior. 

e. Espai del hivernacle on es barregen i circulen els aires exteriors i els 
aires del sistema geotèrmic. 

f. Comporta automàtica per a l’alliberament de l’aire calent, que promou 
la circulació d’aire evitant que es sobreescalfi el hivernacle. 

g. Conducte de distribució per a la recuperació de l’aire al sistema de 
climatització i posterior distribució d’aquest pels conductes de 
ventilació. 

 

3. CALDERA BIOMASSA KWB USV O SIMILAR: 
 

La biomassa és un tipus d’energia renovable basada en la combustió de la matèria orgànica 
formada per via biològica. 

 
El sistema de caldera de biomassa serà de la casa KWB Multifire o similar. L’energia del sol 

ve recolzada per l’aportació d’una caldera de biomassa que entrarà en funcionament quan el 
consum sigui superior a l’aportació solar. El sistema 
de calefacció multi combustible anirà connectat als 
terres i sostres radiants. 

 
Aquestes calderes de biomassa són la solució 

òptima per a generar calor i minimitzar els costos 
d’energia, ja que els sistema de alimentació 
funcionarà només quan sigui necessari. 

 
L’alt rendiment de la caldera, a qualsevol nivell de 

càrrega, assegura un funcionament eficient i econòmic 
del sistema de calefacció. Un dels molts avantatges 
d’aquesta caldera de biomassa, al poder cremar 
diferents tipus de combustibles permet adaptar-se als 
preus i demandes de biomassa de cada moment. 

 
Al nostre país com a combustibles tenim els 

Pellets, les virutes de fusta, pinyols d’oliva... Referent al manteniment, aquest tipus de calderes 
disposen d’un sistema d’alimentació que és totalment automàtic i el contenidor de cendres amb 
control de sobre omplert, té unes dimensions que fan necessari el seu buidat una o dues 
vegades l’any. 

 
Pel que fa el medi ambient, la caldera és respectuosa amb aquest i baixa en emissions 

gràcies a un control òptim de la combustió. 
 
4. TERRES I SOSTRES RADIANTS: 

 
Es tracta del tipus d'emissor mes adequat i més recomanable per a l'energia solar. Pot 

suposar un estalvi energètic d'un 15% a un 20% en habitatges i fins d'un 30% en hotels. És, 
alhora, un tipus de calefacció que dona unes condicions de confort molt bones per a tot tipus de 
local, al mateix temps que és especialment indicat per a grans espais de sostres alts, 
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tradicionalment difícils d'escalfar. És un sistema molt adient per aconseguir una distribució 
uniforme de la calor. 

 
La inversió inicialment superior de les 

instal·lacions dels sistemes d'aprofitament tèrmic de 
l'energia solar queda normalment amortitzada a mig 
termini gracies a l'estalvi energètic que suposa, amb 
més o menys rapidesa depenent.  

 
de la font convencional que se substitueixi, del 

context ambiental i de l’ús que se'n faci. Es 
considera, en termes generals, un període 
d'amortització que pot oscil·lar de 5 a 15 anys per a 
ACS, tot i considerant que la despesa corresponent 
als captadors pot arribar al 40% del cost de 
instal·lació. Depenent de la qualitat, de la freqüència d’us i del manteniment, es pot considerar 
que la vida útil dels captadors està al voltant dels 20 anys, tot i que l'experiència mostra que 
existeixen instal·lacions que porten 30 anys en funcionament i que es troben en perfecte estat. 
La rendibilitat d'una instal·lació solar tèrmica per calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 
depèn bàsicament del tant per cent de la despesa energètica a cobrir, de la radiació solar i, 
naturalment, del tipus d'energia convencional a substituir. Aquests paràmetres son els que 
determinen el temps d'amortització d'una instal·lació. En tot cas, és important assenyalar que la 
immensa majoria de les instal·lacions realitzades a Catalunya ha rebut algun tipus de 
subvenció, sigui de fons de la Comunitat Europea, de l'Estat Espanyol, o bé acollint-se a ajuts a 
nivell autonòmic o local. 

 
Es basa en la circulació d'aigua per una instal·lació tubular realitzada per sota del paviment, 

la temperatura de la qual sol oscil·lar entre els 28 °C i els 40 °C. La temperatura del terra 
queda, així, limitada a prop dels 25 - 30 °C. S'ha de considerar també la contribució de la 
capacitat d'emmagatzematge de la calor al terra; en aquest sentit és recomanable un material 
d'elevada inèrcia tèrmica, com el terratzo, especialment en els casos en els que es doni una 
ocupació continua del local. El fet de comptar amb una instal·lació de calefacció solar tèrmica, 
que no implica despesa energètica de consum, permet tenir l'habitatge o el local sempre en 
bones condicions de confort, àdhuc en el cas de períodes de baixa ocupació. Tanmateix, en els 
terres radiants amb un sistema energètic convencional i previsió d’us discontinu, podria ser 
recomanable una inèrcia tèrmica baixa del paviment, donat que és necessari un escalfament 
ràpid del local. 

 
 
 

2.3.4 APROFITAMENT DE L’AIGUA 
 

 
Amb l’aigua pluvial és possible que una casa pugui obtenir l’aigua suficient per netejar, 

cuinar i inclús beure. Però aquesta aigua necessita estar tractada abans de ser utilitzada. 
Aquesta aigua s’obté gràcies als teulats i els canals i s’emmagatzema en dipòsits que han estat 
creats expressament per aquesta funció.  

 
Es construirà a la planta coberta un aljub (dipòsit de uns 30cm d'alçada per tota la superfície 

de la planta coberta com a base). L'edifici recollirà i acumularà les aigües pluvials a l'aljub de la 
coberta, estan protegit per un paviment transitable flotant. Sobre aquest paviment aniran 
col·locades les plaques solars. 

 
Aquestes aigües s'utilitzaran per a l'abastiment de les cisternes dels inodors estalviant 

d'aquesta manera consum d'aigua potable per aquest ús. 
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Per altra banda, les 
aigües de les piques i les 
dutxes, les anomenades 
aigües grises, es 
recolliran separadament i 
es tractaran en un equip 
que les depura i les aboca 
a l'aljub on s'ajunten amb 
les aigües pluvials per al 
seu posterior ús en les 
cisternes dels inodors. 

 
L'aigua del aljub haurá 

de ser tractada contra els 
microorganismes i altres 
elements que puguin 
afectar la salubritat i el 
correcte funcionament del 
sistema. 

 

UNITAT DE RECICLATGE D'AIGÜES GRISES HANSGROHE O SIMILAR: 
 
Per a l'aprofitament de l'aigua, es reciclaran les aigües grises procedents dels banys i 

dutxes dels vestuaris. Aquestes aigües, seran tractades de manera no química i sense generar 
residus. 

 
Després del tractament, una part de les aigües seran portades mitjançant conductes de 

polietilè a la coberta on s'ajuntaran amb les aigües pluvials de l'aljub per a abastir les cisternes 
dels inodors; i una altre part d'aquesta aigua s'aprofitarà per els treballs de neteja i reg si fos 
necessari. 

 
Funcionament: 

 
La unitat de reciclatge d'aigües grises està composta per una unitat de prefiltrat, unitat de 

prereciclatge, unitat de reciclatge principal i desinfecció: 
 

Unitat de prefiltrat: Filtre mecànic compost d'una 
carcassa de filtració de acer inoxidable per a  la 
retenció de partícules, amb rentat de filtre 
automàtic i temporitzat (regulable individualment 
d'acord amb el cas particular d'aplicació). 

Unitat de prereciclatge: Unitat de prereciclatge de 
polietilè de baixa densitat (LDPE) de primera 
qualitat per al tractament biològic i aeròbic de les 
aigües grises. 

Unitat de reciclatge principal: Unitat de reciclatge de 
polietilè de baixa densitat (LDPE) de primera 
qualitat per al tractament biològic i aeròbic de les 
aigües grises. 

Desinfecció: Desinfecció sense productes químics a 
través d'un reactor UV-C per a garantir els 
requisits d'higiene. El procés biològic-mecànic no 
genera residus. 

Dipòsit d'aigua reciclada: Dipòsit d'aigua reciclada de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 
primera qualitat amb subministrament continu d'aigua potable segons normativa. 
Commutació automàtica a subministrament continu de aigua potable en cas de constatar 
escassetat d'aigua reciclada i / o en cas de fallar el sistema de desinfecció per UV-C per 
assegurar la qualitat de l'aigua en els punts de consum. Dipòsit que disposa d'un 
sobreeixidor que actua com a element de seguretat passiva i amb sifó inodor. 
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2.3.5 DOMÒTICA 
 
És un sistema de control integrat, que fa possible al usuari controlar totes i cadascuna de les 

funcions de la seva xarxa elèctrica, així com la climatització, intensitat elèctrica, 
electrodomèstics, il·luminació, control de persianes,... Totes aquestes funcions poden suposar 
un estalvi energètic important, ja que al programar el funcionament dels electrodomèstics o de 
la climatització aprofitant els beneficis de la tarifa nocturna o el control dels persianes en funció 
de la hora del dia o de la climatologia suposa un estalvi d’energia necessari per a la 
climatització. 

 
ELEMENTS: 
  

 Els sensors: capten qualsevol tipus de canvi físic en un lloc determinat i transmeten la 
informació a un dispositiu perquè faciliti la seva acció a la instal·lació. (sensors de 
moviment, de fum, de gas, etc.) 
 

 Els actuadors: Dispositius que en rebre una ordre de la unitat de control, realitzen una 
acció determinada a la instal·lació. 
 

 El controlador: Només existeix en el sistema centralitzat i té la funció de gestionar el 
sistema domòtic. Els sensors envien senyals al controlador i el controlador envia la 
senyal als actuadors perquè realitzin l’acció. 
 

 
 

APLICACIONS A LA DOMÒTICA: 
  

 Control i gestió de l’energia: les aplicacions tenen com a finalitat disminuir la despesa 
energètica. Alguns exemples son:  

o Es programa la climatització. 
o Es disminueixen les càrregues elèctriques. 
o Es posa en funcionament electrodomèstics que consumeixen molt en el 

període nocturn, ja que és més rentable. 
o Regulació de la lluminositat. 
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 Automatització i control: Les aplicacions tenen com a finalitat disminuir l’esforç i 
l’activitat en la llar. Alguns exemples son: 

o S’encenen i s’apaguen els llums mitjançant sensors de moviment. 
o Tancament i gestió de portes, finestres, etc. 
o Gestió del reg del jardí. 

 

 Seguretat: Alguns exemples son: 
o Serveis que ofereixen els centres mèdics per a la gent gran (alertes mèdiques) 

. 
o Sistemes antirobatori. 
o Sistemes que simulen la presencia de persones en l’habitatge. 

 

 Comunicacions: Vol relacionar els sistemes de comunicació no només amb un usuari, 
sinó amb diversos. Un exemple, és el de les càmeres de seguretat que les comuniquen 
directament amb la policia. 

 
AVANTATGES DE LA DOMÒTICA 

 
Entre els avantatges de la domòtica ja hem recalcat que ofereix una millor qualitat de vida, 

amb un major estalvi, tant de diners (estalvi d'energia a l'hora de dur a terme diverses activitats) 
com de temps (ja que són sistemes de fàcil utilització). Una altra de les característiques 
positives de la domòtica és que ens ofereix una major seguretat en el cas de que es produeixin 
accidents o incidents determinats dins el nostre habitatge; ja que si es produïssin el sistema 
ens avisaria telefònicament per a tallar el sumistre afectat de la forma més eficient i immediata. 

 
Per tant, podem dir que parlar de domòtica és sinònim de parlar d'una casa intel·ligent, que 

millora la qualitat de vida dels seus usuaris; ja que els serveis que ofereix milloren diferents 
aspectes de la vida diària com, per exemple: 

 
- Major seguretat 
- Comoditat 
- Estalvi d'energia, temps i diners 
- Millor accés a l'oci i a la cultura 
- Optimització de les comunicacions 
- Fàcil accessibilitat als aparells i mecanismes de la casa 
- Edificis sostenibles amb el medi ambient 

 
La domòtica és un punt molt important tant pel que fa a beneficis mediambientals com per la 

comoditat dels qui l’utilitzen. Poc a poc va agafant força entre els nous edificis, ja no tan sols 
les vivendes, sinó d’altres grans edificis on es desenvolupen diverses funcions laborals, i que 
per tant és molt utilitzat per un gran grup de gent.  
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A continuació trobem una imatge descriptiva del que és la domòtica i de diverses opcions 
que ens dona aquesta per a un gran edifici: 
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2.3.6 ALTRES CRITERIS I TÈCNIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC 
 

COGENERACIÓ: 
 
És una tecnologia que permet la producció i aprofitament combinat de calor i electricitat. Les 

instal·lacions de cogeneració estan dissenyades de manera que el vapor generat a la caldera, 
a més de ser enviat per a produir electricitat també s’utilitza per escalfar, com a sistema de 
calefacció. Aquests sistemes de cogeneració fan possible la obtenció de rendiments energètics 
majors i tenen un menor impacte ambiental, més quan el combustible utilitzat és el gas natural. 

 
Aquests sistemes tenen un rendiment global en l’ús de l’energia de més del 80%. 
 
En els últims anys s’ha introduït el concepte de trigeneració que es basa en la producció de 

calor, electricitat i fred. 
 
 
CALEFACCIÓ: GAS NATURAL, ACUMULADORS DE CALOR: 
 
Els combustibles derivats del petroli que s’utilitzen en calefacció, es poden substituir per gas 

natural, millorant així el poder calorífic del combustible i disminuint l’emissió de contaminants. 
 
Els acumuladors de calor de tarifa nocturna, consisteixen en acumuladors elèctrics que 

emmagatzemen durant la nit, en el seu nucli, l’energia tèrmica que es necessitarà al dia 
següent. D’aquesta manera s’aprofita l’energia elèctrica més barata durant les hores nocturnes. 

 
 
IL·LUMINACIÓ: LÀMPADES DE BAIX CONSUM: 
 
La substitució d’elements clàssics d’il·luminació (làmpades incandescents i tubs 

fluorescents) per làmpades de major rendiment permet un estalvi energètic important. Els dos 
tipus més habituals son les halògenes i les làmpades fluorescents compactes. L’estalvi 
energètic ronda el 80% i la seva vida mitjana i eficaç són superiors. 

 

 
 
 
UTILITZACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS EFICIENTS ENERGÈTICAMENT 
 
Segons l'Institut per a la Diversificació Estalvi de l'Energia (IDEA), la major part de l'energia 

que es gasta als habitatges espanyols es dedica a l'ús de la calefacció i la producció d'aigua 
calenta sanitària. Les dues partides sumen el 66% de la despesa energètica familiar. El 34% 
restant s'inverteix en l'ús d'electrodomèstics (16%), a la cuina (10%), la il.luminació (7%) i l'aire 
condicionat (1%). Convé tenir present que l'estalvi energètic que es pot aconseguir amb un ús 
eficient dels equipaments dels nostres habitatges és molt important. Per aquesta raó, és 
determinant analitzar les dades d'aquests aparells a partir de l'ús que els donarem: a mitjà i a 
llarg termini, els electrodomèstics més barats poden resultar cars si no es té en compte la 
informació sobre el consum energètic. Amb aquest propòsit, la Comissió Europea va posar en 
marxa l'any 1989 el sistema d'etiquetes energètiques per a informar els usuaris del consum 
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d'energia de l'electrodomèstic, generalment en la forma d'ús de l'energia, eficiència i/o costos 
de l'energia, alhora que va contribuir a controlar la contaminació ambiental, ja que la major part 
de l'energia que hi ha al planeta procedeix de fonts energètiques esgotables.  

 
Etiquetes energètiques: 
 

 Són obligatòries per a electrodomèstics com ara neveres, congeladors, rentadores, 
assecadores, rentaplats i llums d'ús domèstic. 

 Un electrodomèstic és eficient si ofereix les mateixes prestacions que uns altres consumint 
menys energia. 

 Hi ha set etiquetes (A, B, C, D, E, F, G), identificades cadascuna amb un color. El consum 
dels electrodomèstics amb etiqueta A és el més eficient i els que tenen una G són els que 
més consumeixen fent el mateix. 

 Les etiquetes només són comparables dins d'un mateix grup d'electrodomèstics: no s'ha 
d'interpretar igual una D en una rentadora que en una bombeta. 

 Com s'assignen les etiquetes d'eficiència energètica? Es va mesurar, en el seu moment, el 
consum anual de neveres, rentadores, etc., i al consum mitjà dels aparells analitzats se li 
va assignar el punt intermedi entre les lletres D i E (els nivells que queden en posició 
intermèdia entre la A i la G). A partir d'aquest punt, es van calcular les altres. 

 La diferència de preu entre un aparell de la classe A i un altre de la classe C s'amortitza en 
5 anys gràcies al menor consum. 
 

No hi ha organismes independents que etiqueten els electrodomèstics: són els mateixos 
fabricants els qui assignen les etiquetes després de contractar els serveis de laboratoris 
homologats. A més, en aquestes proves de laboratori es permet un marge d'error que pot ser 
fins d'un 15%. En aquest sentit, diversos estudis encarregats per associacions de consumidors 
indiquen que "les classes energètiques esmentades en les etiquetes no sempre es corresponen 
amb la real i sovint els aparells s'han situat en una classe més elevada de la que realment els 
correspon".  
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3. Transformació dels edificis convencionals en edificis sostenibles 
 
Per tal de poder transformar un edifici convencional en sostenible, el primer que s’ha de fer 

és un estudi de viabilitat, per saber si les propostes de millora i les inversions necessàries són o 
no factibles i es podran dur a terme, amb una amortització econòmica a curt o mig termini. 

 
Per realitzar aquest estudi de viabilitat hem de seguir el següent procediment: 
 

1. El primer que hem de  fer amb l’edifici en qüestió és aconseguir les dades de consum 
energètic i d’aigua dels darrers mesos, junt amb les emissions contaminants que s’hi 
puguin produir, per tal de fer un anàlisi i poder enfocar la transformació en els punts de 
major importància. Ja que s’ha de valorar, tant la possibilitat d’aplicació de les millores com 
els beneficis de sostenibilitat que s’obtindran. 
 

2. Coneixent els punts on ens hem de centrar, el que cal fer és analitzar les diverses opcions 
de millora que es poden realitzar. 
 

3. Amb aquestes opcions de millora s’ha d’estudiar quina és més viable, tant en el que fa 
referència a la implantació com a la part econòmica, i el més important, sabent amb quina 
opció aconseguim millors resultats d’eficiència energètica. 
 

4. En quant s’han analitzat les propostes de millora, el que s’ha de valorar és l’amortització 
que tindran les implantacions dels canvis, i veure realment que la transformació és factible. 
També s’ha de tenir en consideració si aquestes transformacions es podran dur a terme 
sense entorpir l’activitat del edifici, o si caldrà frenar-la temporalment durant les obres 
d’instal·lació. 

 
5. Realització d’estudi econòmic valorant el cost de les instal·lacions, el temps d’amortització 

i tenint en consideració l’estalvi econòmic que suposen les millores estudiades. 
 

6. Un cop tenim l’estudi de viabilitat fet el que s’ha de presentar és un document que inclogui: 
 

- Situació inicial   (consum energètic i d’aigua, junt amb emissions de contaminants) 
- Propostes de millora   (instal·lació de plaques solars, domòtica,...) 
- Beneficis obtinguts   (quant es redueix el consum i les emissions) 
- Actuacions a realitzar   (que s’ha de fer per instal·lar les propostes de millora) 
- Planificació de les actuacions   (planning temporal de les actuacions) 
- Pressupost   (estudi econòmic). 

 
 
Un cop s’ha realitzat l’estudi de viabilitat el que falta és contractar a la empresa o empreses 

que s’encarregaran de dur a terme les obres d’instal·lacions que s’han decidit en l’estudi i 
realitzar un control d’aquestes per tal que compleixin els terminis i les condicions de treball 
acordats prèviament. 

 
Per últim tan sols faltarà gaudir d’un nou edifici, més sostenible, econòmic i respectuós amb 

la natura. 
 



 
 

GS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA  

 

MÒDUL 6:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’INSTAL·LACIONS 

UF: “TRANSFORMACIÓ D’UN EDIFICI CONVENCIONAL  EN UN EDIFICI SOSTENIBLE”         35 

4. Pressupost de la transformació dels edificis 
 
Es sap que la implantació de millores sostenibles en edificació té un alt cost (un 10% del 

pressupost de l’edifici), i que la inversió no és ben amortitzada fins passat uns 10 anys. Per 
minvar aquest sobre cost existeixen diverses subvencions, tant europees, com estatals i a 
Catalunya. Aquestes subvencions són les següents: 

 
 

4.1 Subvencions Comunitat Europea 
 

VI Programa MARC 
 
Subprograma de Desenvolupament sostenible, canvi planetari i ecosistemes.  
 
El subprograma de Desenvolupament sostenible, canvi planetari i ecosistemes es centra en 

tres àrees temàtiques: Sistemes d’Energia Sostenibles, transport de superfície sostenible i 
canvi global i ecosistemes. 

 
 El seu objectiu és enfortir la capacitat científica i tecnològica d'Europa, amb vista a 

implantar un model de desenvolupament sostenible, a curt i llarg termini, integrant la seva 
dimensió social, econòmica i ambiental i contribuir als treballs internacionals per mitigar i fins i 
tot invertir les tendències actuals; comprendre i controlar el canvi global i preservar l'equilibri 
dels ecosistemes. 

 
Programes subvencionats per la DGTREN 
 
La Direcció General del Transport i l'Energia de la Comunitat Europea (antiga DGXVII) té els 

següents objectius: gestionar la dependència externa per aconseguir l'abastament de l'energia 
del futur; integrar els mercats d'energies Europees per augmentar la competitivitat i fomentar la 
creació de llocs de treball i assegurar la compatibilitat entre la energia i els objectius 
mediambientals, enfocant l'atenció cap al impacte ambiental produït per la producció i l'ús de 
l'energia. 

 
Per dur a terme aquest últim objectiu la DGTREN desenvolupa diferents programes per a la 

promoció de les energies renovables, enfocats a projectes innovadors i de gran envergadura. 
Dos d'aquests programes són el programa Altener i el programa SAVE. 

 
ALTENER 
 
Programa plurianual que promou l'ús de les energies renovables. 
 
Els seus objectius són contribuir a la creació de les condicions necessàries per a la aplicació 

d'un pla d'acció comunitari sobre energies renovables i impulsar la inversió pública i privada en 
la producció i consum d'energia derivada de fonts renovables. 

 
SAVE 
 
Programa quinquennal per a la preparació i aplicació de mesures i accions basades en un 

criteri de rendibilitat per fomentar l'eficàcia energètica a la Comunitat. 
 
Els seus objectius són: estimular mesures d'eficàcia energètica en tots els sectors, 

incentivar les inversions orientades a la conservació d'energia per part dels consumidors privats 
i públics i de la indústria i crear les condicions per a millorar la intensitat energètica del consum 
final. 
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4.2 Subvencions al Estat Espanyol 
 

“Línea de financiación ICO-IDAE para proyectos e energías renovables y eficiencia 
Energética” 

 
El “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia” (IDAE) i el “Instituto de Crédito 

Oficial” (ICO), disposen de línies de financiació subvencionada per a l'inversió en projectes 
d'aprofitament de fonts d'energies renovables o per a la millora de l'eficiència energètica. 

 
El import màxim financiable serà el 70% del projecte. Tipus de projectes que poden 

beneficiar-se d'aquests ajuts: 
 
• Projectes d'estalvi i substitució a la indústria 
• Eficiència energètica en edificis i enllumenat públic 
• Energia solar fotovoltaica de mes de 100 kw 
• Valorització energètica de residus. 
 

4.3 Subvencions a Catalunya 
 

Subvencions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos 
energètics renovables. 

 
El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme atorga anualment subvencions a les 

actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament de recursos renovables al 
Principat. 

 
Subvencions per a l’any 2005: Ordre TRI/110/2005, de 16 de març. 
 
Programa Fita solar : Promoció per al finançament d'instal·lacions d'energia tèrmica i 

fotovoltaica. 
 
És un programa dissenyat pel Institut Català d'Energia, específicament pensat per a la 

promoció de l'energia solar tèrmica i fotovoltaica a Catalunya. 
 
És un projecte d'assessorament Energètic, que fa servir la fórmula del contracte "claus en 

mà" per a l'execució d'instal·lacions solars, que permet assegurar la correcta construcció i 
manteniment de les instal·lacions, i fer viable el seu finançament. 

 

4.4 Subvencions d’àmbit municipal a Catalunya 
 

Cada cop més municipis de Catalunya ofereixen subvencions i exempcions o bonificacions 
fiscals en taxes i impostos, en les actuacions que incorporen energies renovables i/o criteris 
d'eficiència energètica. És aconsellable consultar amb l'Ajuntament corresponent. 

 
Els ajuts s'han de tramitar abans d'iniciar les obres. 
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5. Activitat 
 
Al finalitzar l’explicació de la unitat formativa els alumnes heu de realitzar un treball en 

grups de quatre persones anomenat:  Transformació d’un edifici convencional en 
sostenible. 

 
Consisteix en realitzar un estudi de viabilitat de la transformació del centre on esteu 

estudiant el cicle formatiu en un edifici sostenible, analitzant i estudiant: 
 

- punts susceptibles de millora de l’estalvi energètic, 
- passos a seguir per la implantació de millores sostenibles,  
- estudi econòmic d’aquest transformació, 
- conclusions finals. 

 
Al finalitzar l’estudi s’haurà d’entregar una memòria escrita amb tots els punts 

desenvolupats. Alhora es realitzarà una exposició durant la darrera classe, que també serà 
avaluable, i durant la qual s’haurà d’omplir una graella de coavaluació, per tal de que cadascun 
de vosaltres valori el treball realitzat per la resta de companys. 

 
Per a la realització d’aquest treball disposeu de set classes de 3 hores cadascuna. Al 

finalitzar cada sessió s’haurà d’entregar un informe de seguiment de la realització del treball. 
Cal remarcar que l’entrega de tots els documents esmentats és imprescindible per a que la 
unitat pugui ser avaluada. 

 

6. Avaluació 
 
Els instruments d’avaluació estaran formats per sis informes de seguiment, el treball 

pràctic a l’aula, l’exposició oral i la graella de coavaluació: 
 
I: Informe de seguiment no puntuable, nomes de caràcter orientatiu. 
T1: Treball pràctic a l’aula. Amb un pes del 90% 
E1: Exposició oral del treball pràctic a l’aula. Amb un pes del 5%  
G1: Graella de coavaluació  de l’exposició de la presentació. Amb un pes del 5% 
 

7. Enquesta 
 
Al finalitzar aquesta unitat formativa els alumnes haureu de completar aquesta enquesta, 

per tal d’avaluar el desenvolupament d’aquesta. Considerant “1” com la valoració més baixa i 
“5” com la més alta. 
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4. Altres possibles ubicacions de la unitat formativa 
 

4.1. Grau Superior de Projectes d’Edificació 
 

Durant el curs 2011-2012 el Grau Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes 
de Construcció (LOGSE) es transformarà per tal d’adaptar-se a la nova normativa (LOE) i 
passarà a ser el nou Grau Superior de Projectes d’Edificació, estructurat amb la següent relació 
entre els mòduls professionals, les hores lectives màximes i mínimes, les hores de lliure 
disposició (HLD),  i les unitats formatives: 

 

Mòdul 
Hores 
màx-
mín 

Hores 
HLD 

Unitats formatives 
Hores 

mínime
s 

MP01. Representacions de 
construcció  

231-198 33 

UF1. Representació bàsica de projectes de 
construcció 

66 

UF2. Representació assistida per ordinador 66 

UF3. Presentació i gestió documental de 
projectes de construcció 

66 

MP02. Amidaments i 
valoracions de construcció 

99 0 

UF1. Amidaments i pressupostos 
 

66 

UF2. Control de costos 33 

    
MP03. Replanteigs de 
construcció 

99 
 
0 
 

UF1. Organització dels replanteigs 33 

UF2. Replanteigs d'obres 66 

MP04. Planificació de 
construcció 

132-99 33 
UF1. Estudis i plans de seguretat 33 

UF2. Planificació de projectes i obres 66 

MP05. Instal·lacions en 
edificació 

99 0 

UF1. Instal·lacions d’aigua i electricitat 33 

UF2. Instal·lacions de gas, calefacció , 
climatització ció, ventilació i producció d’ACS 

44 

UF3. Instal·lacions especials, de protecció 
contra incendis i de telecomunicacions 

22 

MP06. Eficiència energètica 
en edificació 

66 0 

UF1. Limitació de la demanda energètica 
d'edificis 

22 

UF2. Qualificació energètica d'edificis 44 

MP07. Desenvolupament de 
projectes d'edificació 
residencial 
 

264-231 33 

UF1. Estudis previs de projectes d’edificació 33 

UF2. Projecte bàsic d’edificació 66 

UF3. Projecte executiu d’edificació 66 

UF4. Projectes d’edificació amb programari de 
modelatge 

66 

MP08. Desenvolupament de 
projectes d'edificació no 
residencial 

165-132 33 

UF1. Organització i desenvolupament de 
projectes d’instal·lacions en edificació 

33 

UF2. Documentació gràfica de projectes 
d'instal·lacions en edificació 

66 

UF3. Documentació escrita de projectes 
d’instal·lacions en edificació 

33 

MP09. Estructures de 
construcció 

132-99 33 

 UF1. Càlcul d’elements estructurals 33 

UF2. Construcció d’elements estructurals 33 

 UF3. Terrenys i obres de terra 33 

MP10. Disseny i construcció 
d'edificis 
 

165 0 

UF1. Definició de projectes d’edificació 66 

UF2. Solucions constructives en edificació 66 

UF3. Estructures en edificació 33 
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Mòdul 
Hores 
màx-
mín 

Hores 
HLD 

Unitats formatives 
Hores 

mínime
s 

11. Formació i orientació 
laboral. 

99 0 
UF1. Incorporació al treball 66 

UF2. Prevenció de riscos laborals 33 

12. Empresa i iniciativa 
emprenedora. 

66 0 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66 

13. Projecte en edificació 33 0  33 

14. Formació en centres de 
treball. 

350 0  350 

Total 2000 165  1835 

 
 
La correspondència entre els actuals Mòduls Professionals (LOE) i els Crèdits del cicle 

formatiu LOGSE és: 
 

 Currículum  LOGSE    Currículum  LOE  

NÚM 
CRÈDIT 

NOM DEL CRÈDIT HORES  
CODI 

MÒDUL 
MÒDUL PROFESSIONAL HORES 

1 Projectes de construcció 60 h     

2 
Elements d’obra i solucions 

constructives 
90 h     

    MP10 Disseny i construcció d’edificis 165 h 

3 Càlcul d’estructures 90 h  MP09 Estructures de construcció 132 h 

4 
Instal·lacions urbanes i 

d’edificis 
90 h  MP05 Instal·lacions en edificació 99 h 

    MP06 
Eficiència energètica en 

edificació 
66 h 

5 
Representacions de 

construcció 
360 h  MP01 Representacions de construcció 231 h 

6 Amidaments i valoracions 90 h  MP02 
Amidaments i valoracions de 

construcció 
99 h 

7 Plans d’obra 120 h  MP04 Planificació de construcció 132 h 

8 
Administració, gestió i 

comercialització en la petita 
empresa 

60 h  MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

9 Projectes d’edificació 270 h  MP07 
Desenvolupament de projectes 

d’edificació residencial 
264 h 

10 Projectes d’obra civil 200 h     

    MP08 
Desenvolupament de projectes 

d’edificació no residencial 
165 h 

11 Formació i orientació laboral 60 h  MP11 Formació i orientació laboral 99 h 

    MP03 Replanteigs de construcció 99 h 

    MP13 Projecte en edificació 33 h 

12 Formació en centres de treball 350 h  MP14 Formació en centres de treball 350 h 

 HLD 160 h   HLD 165 h 

 
 

Com podem veure en les dues taules, amb el nou Grau, apareix un mòdul professional 
anomenat “Eficiència energètica en edificació” (MP06). Pel que podem extreure que aquest nou 
Grau tractarà, a més del desenvolupament i aplicació de projectes en construcció, el tema de 
l’eficiència energètica i la sostenibilitat. 

 
L’estructura de les assignatures al llarg dels dos cursos que dura el Grau serà la que es 

mostra en la següent taula: 
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Curs 1r 

Mòduls 
Hores 
màx HLD 

01 Representacions de construcció 231 33 

03 Replanteigs de construcció 99 0 

05 Instal·lacions en edificació 99 0 

06 Eficiència energètica en edificació 66 0 

09 Estructures de construcció 132 33 

10 Disseny i construcció d’edificis 165 0 

11 Formació i orientació laboral 99 0 

Hores Lectives 891 66 

 

Curs 2n 

Mòduls 
Hores 
màx HLLD 

02 Amidaments i valoracions de construcció 99 0 

04 Planificació de construcció 132 33 

07 Desenvolupament de projectes 
d’edificació residencial 

264 33 

08 Desenvolupament de projectes 
d’edificació no residencial 

165 33 

12 Empresa i iniciativa emprenedora  66 0 

13 Projecte en edificació 33 0 

Hores Lectives 759 99 

13 FCT 350  

 

Així doncs, els nous alumnes que comencin aquest Grau en el primer curs, estudiaran 
l’Eficiència Energètica en Edificació, i serà un bon Mòdul Professional, susceptible d’aplicar la 
unitat formativa que he desenvolupat, per tal de dur a la pràctica tot el que es tracti durant el 
Mòdul. 

 
En aquest cas, però, el MF06 no disposa d’hores de lliure disposició, pel que s’haurà 

d’estudiar i valorar de quin dels altres mòduls de primer curs que sí disposen d’hores de lliure 
disposició (MP01, MP09) es poden utilitzar 24 hores per dur a terme aquesta nova unitat 
formativa. 

4.2. Mòdul Formatiu EIE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) 

Una altra ubicació de la unitat formativa que he dissenyat podria ser desenvolupar aquesta 
unitat formativa, que consisteix bàsicament en l’elaboració d’un estudi de viabilitat d’eficiència 
energètica per part dels alumnes, en el Mòdul Professional EIE, tant en el Grau Superior en 
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica com en el Grau Superior de Projectes 
d’Edificació. 

 
D’aquesta manera els alumnes desenvoluparien el treball amb l’estructura d’empresa que 

hagin creat anteriorment, i així, no tan sols hauran creat l’empresa, sinó que s’hauran enfrontat 
a un cas pràctic. Aprendran a treballar en grup i desenvoluparan l’aprendre a aprendre, que són 
dos punts fonamentals alhora d’enfrontar-se al món laboral. 

 
Cal distingir aquest treball del Projecte de Final de Cicle, en que aquest darrer és 

individual i d’un temari en concret, i el que es proposa amb aquesta unitat formativa engloba 
tots els coneixements adquirits durant el Grau i els fa treballar en grup. 

 
En aquest cas aquest mòdul tampoc disposa d’hores de lliure disposició, pel que s’haurà 

d’estudiar i valorar de quin dels altres que sí disposen d’hores de lliure disposició es poden 
utilitzar 24 hores per dur a terme aquesta nova unitat formativa. 
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5. Conclusions 
 
Un cop finalitzat el treball final de màster es conclou que una de les parts més difícils ha 

estat la recerca d’informació per tal de dissenyar la unitat formativa, ja que d’informació sobre 
sostenibilitat n’hi ha molta, però amb la que poder treballar no n’hi ha tanta. Quan es va 
realitzar la proposta del treball final de màster, es pensava que seria un tema que no costaria 
gaire enfocar en quant a la unitat formativa, desprès mentre s’estava executant es va veure que 
no era tan fàcil realitzar una unitat formativa sobre sostenibilitat i transformació d’edificis. 

 
Una altre part conflictiva d’aquest treball ha estat la ubicació de la unitat formativa, ja que 

mentre s’estava executant es va plantejar l’opció de situar-la en el mòdul formatiu EIE. Es va 
considerar interessant ja que els alumnes desenvoluparien el treball amb l’estructura d’empresa 
que haguessin creat anteriorment, i així, no tan sols haurien creat l’empresa, sinó que s’haurien 
enfrontat a un cas pràctic. Finalment es va descartar ja que aquest mòdul només disposa de 66 
hores i no té hores de lliure disposició, per tant si la unitat formativa es volgués incorporar en 
aquest mòdul s’hauria que programar abans de que s’iniciés el curs per tal d’estudiar i valorar 
de quin dels altres mòduls que sí disposen d’hores de lliure disposició es poden utilitzar 24 
hores per dur a terme aquesta nova unitat formativa. 

 
Es va trobar interessant el fet de que la tutora del centre comentés que l’any vinent 

finalment en aquest centre la majoria dels cicles formatius de LOGSE es transformaran per tal 
d’adaptar-se a la nova normativa LOE, aquest fet permet ubicar la unitat formativa que s’ha 
dissenyat en un altre Grau, el nou Grau Superior de Projectes d’Edificació, ja que dins d’aquest 
grau apareix el nou mòdul formatiu anomenat “Eficiència energètica en edificació”, però en 
aquest cas, aquest tampoc disposa d’hores de lliure disposició, pel que s’hauria de realitzar 
l’estudi de distribució d’hores descrit anteriorment. 
 

Realitzant aquest treball final de màster, s’ha observat que programar les classes no es 
tan fàcil com des de fora sembla, ja que hem de tenir en compte que els alumnes assoleixin els 
resultats d’aprenentatge, continguts i els criteris d’avaluació, i relacionar tot això es més 
complicat del que sembla. 

 
La sensació que es té desprès de realitzar aquest treball és d’haver realitzat una bona 

feina, i es creu que el centre on s’ha realitzat el Pràcticum podrà utilitzar aquesta unitat 
formativa en dos Graus diferents. Esperant així que es pugui dur a terme, aconseguint que 
l’alumnat es situï en un cas real i tangible, i que puguin veure els beneficis de la sostenibilitat, 
doncs es considera que és molt important realitzar una pràctica com aquesta durant el període 
d’estudiant. 
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