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Capacitació professionalitzadora en l’àmbit de la instal·lació 
sostenible i consum responsable 
 
La finalitat de la capacitació és dotar als participants dels coneixements professionals teòric i 

pràctics  sobre el món de les instal·lacions sostenibles i eco-eficients. 

La capacitació vol mostrar les normatives d’aplicació actuals també les eines, instruments i 

sistemes de monitorització i control dels consums energètics que aporta la domòtica. Motivar i 

sensibilitzar sobre les d’energies renovables i com  utilitzar-les tant per la il·luminació com per 

l’autoconsum, facilitant les eines per poder dissenyar, executar, legalitzar i mantenir les 

instal·lacions. Assolir els coneixements per poder realitzar auditories energètiques abans 

d’invertir en mesures de millora energètica. Reglament BT i Codi tècnic d’edificació. 

 
 
HORES DE LA CAPACITACIÓ: 
30h. Coneixements transversals. 

50h. Capacitació teòrico-pràctica 

50h. Capacitació pràctica. 

120h. Pràctiques no laborals en empresa. 

 

 

ACREDITACIONS: 
Els alumnes que tinguin una assistència superior al 80% i superin les proves d’avaluació se’ls 

expedirà: 

- Diploma d’aprofitament en “Capacitació professionalitzadora en l’àmbit de en l’àmbit 

de la instal·lació sostenible i consum responsable" de 130 hores 

- Diploma d’aprofitament en Prevenció de Riscos laborals de 20 hores, homologat per la 

CEM (vàlid per sol·licitar la TPC). 

 

 

CALENDARI PROVISIONAL DE LA CAPACITACIÓ: 
Del 15 de maig al 31 de juliol del 2017. (incloses les pràctiques no laborals a empreses) 

De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h. 

 

 

CAPACITACIÓ PRÀCTICA: 
La part pràctica consistirà en la intervenció en diferents edificis públics sota uns criteris de 

sostenibilitat i eficiència energètica. Exemple de pràctiques que es duran a terme: 

 

Instal·lació de plaques domòtiques: Es durà a terme la instal·lació de plaques del tipus 

‘Arduino’ que permeten la connexió de sondes de temperatura, humitat i qualitat d’aire, així 

com també relés que permeten interactuar amb els equips de climatització i ventilació. 

 

Implementació d’analitzadors de xarxa elèctrica: S’instal·laran els analitzadors de xarxa 

elèctrica de tipus ‘WeBee’ per tal d’enregistrar els consums elèctrics de les instal·lacions. 

Aquests analitzadors ens permeten obtenir dades del consum elèctric fora d’hores de 
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funcionament a l’equipament, pics de potència i de consum, energia reactiva de la instal·lació, 

etc. 

 

Pantalla: Es proposa la instal·lació de pantalles per el públic on es visualitzaran les 

temperatures, la humitat i els consums de l’equipament en qüestió.  

 

Canvi sistema d’il·luminació: Es durà a terme la substitució del sistema actual d’il·luminació per 

un sistema a LED, la instal·lació de detectors de presència i de lluminositat. 

 

Substitució màquina de clima: Es substituirà la màquina de climatització per tal de millor 

l’eficiència de la instal·lació i reduir els consums energètics. 

 

Aïllament: Es proposa l’aïllament de les canonades de la instal·lació solar tèrmica per tal de 

millorar l’eficiència de la instal·lació i evitar pèrdues per diferència de temperatura. 

 
 
CENTRE FORMADOR: 
Gremi d’instal·ladors de Girona. 

C. Cartellà, 8-12 17007 Girona (Sector Industrial de Domeny) 

 

 

PLACES  
10 persones  
*Les places són limitades i cal inscripció prèvia. 

 

 

REQUISITS: 
- Inscrits a l’atur, ja sigui com a persones en situació d’atur o bé com a demandants de millora 

d’ocupació. 
- Preferiblement que tinguin experiència en el sector de les instal·lacions. 

 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
972 41 90 08 // promocio@construccioconnectada.com 

www.construccioconnectada.com 

 


