
                                                                                                                                                     
 

CURS PROGRAMA DE CONFECCIÓ DE CERTIFICATS ELÈCTRICS (CIE) PER BAIXA TENSIÓ.  

CURS PROGRAMA DE CONFECCIÓ DE CERTIFICATS ELÈCTRICS (CIE) PER FOTOVOLTAICA. 

Dates:  

- Dilluns 28/02/22 Curs documentació tècnica per baixa tensió (BT) durada de 3h. 
- Dilluns 14 i 21/03/22 Curs documentació tècnica per Fotovoltaica (FV) durada de 6h. 

Horari: de 16:00h a 19:00h  

Preus:  

- Curs documentació tècnica per Baixa tensió (BT): 200€* 
- Curs documentació tècnica per Fotovoltaica(FV): 250€* 
- Curs complert BT + FV: 310€* 

*Inclou el programa de confecció de certificats. S’abonarà 50€ pels agremiats que ja disposin del programa 
bàsic (sense actualització FV) 

Lloc: C/ Cartellà, 8-12 17007 Girona (Sector industrial de Domeny) A les instal·lacions del 
Gremi d’Instal·ladors de Girona. 

Professor: Sr. Teo Pulido Sureda, (Enginyer industrial i autor del programa) 

Programa curs: 

- Curs documentació tècnica BT: 
• Introducció del programa i noves actualitzacions. 
• Confecció de certificats elèctrics, esquemes i memòries (ELEC2)(ELEC3) 
• Guia tècnica d’aplicació: 

o Càlcul de caigudes de tensió. 
o Instal·lacions interiors. 
o Càlcul de corrents de curtcircuit. 
o Tubs i canals de protecció en interiors. 

• Vademècum: 
o Instal·lacions CIE fins a 15kw. 

- Curs documentació tècnica FV: 
• Presentació PPT del curs de Fotovoltaica 
• Marc normatiu Energia solar. 
• Atles de radiació solar de Catalunya. 
• Rendiment i producció de l’energia. 
• Confecció de la documentació tècnica fotovoltaica (CIEFV + Elec2 esquema +  

Elec3 memòria, Annex càlculs memòria descriptiva FV i Annex càlculs). 

Material que s’entrega en el curs:  

• Un llapis de memòria (USB) amb: 
o El programa, personalitzat per a cada empresa. 
o Arxiu amb la documentació del contingut del curs. 

• Certificat d’assistència del curs. 

Places: Limitades al aforament en aquell moment de l’aula. S’atendran per ordre d’entrada a 
la inscripció. Si hi hagués més sol·licituds que places, es programarà una altre curs en un 
període curt de temps. 


