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Postgrau en Projecte, Disseny
i Càlcul d’Instal·lacions
Mecàniques, Elèctriques i
Especials.
PRESENTACIÓ
La complexitat dels edificis industrials i
comercials moderns dóna la mesura de
la importància de projectar i calcular unes
instal·lacions que resultin òptimes. Des de
les tradicionals xarxes de fontaneria, gas,
calefacció o electricitat, fins a les innovadores
instal·lacions de seguretat contra incendis,
telecomunicacions o energies alternatives.
El postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul
d’Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i
Especials està pensat per satisfer la demanda
d’enginyers que vulguin especialitzar-se,
actualitzar o ampliar els seus coneixements
en l’àmbit de les instal·lacions.

a les innovadores instal·lacions de seguretat,
telecomunicacions o domòtica, tenen cabuda
en els dissenys actuals dels edificis. En
alguns casos, són totalment imprescindibles.
En aquest postgrau sobre instal·lacions
mecàniques, elèctriques i especials destaca
de forma significativa la participació, com a
professorat, de professionals dels diferents
sectors. Voldria destacar, com a tret
fonamental, la permanent actualització dels
continguts que s’ofereixen en el curs, tant pel
que fa a la creació de nous mòduls, com és el
d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, com
pel que fa als mòduls existents.

Tot el programa del postgrau s’ha
dissenyat per adaptar-lo al nou Codi
Tècnic de l’Edificació.

En definitiva, un programa ampli i exhaustiu
que ofereix una visió global del sector de
les instal·lacions en edificis de serveis o
industrials, idoni per completar una bona
formació en enginyeria.

El nombre i l’extensió de les instal·lacions
necessàries per a cobrir els requeriments
actuals de qualsevol edifici modern, ja
sigui comercial o industrial, han augmentat
de forma considerable en els últims anys.
Des de les tradicionals instal·lacions de
fontaneria, gas, calefacció o electricitat, fins

Xavier Alabern
Director del Postgrau en Projecte, Disseny
i Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques,
Elèctriques i Especials.

Que t’oferim?
• Formació amplia i exhaustiva que
ofereix una visió global del sector de
les instal·lacions en edificis de serveis o
industrials.
• Una formació especialitzada, enfocada
a les necessitats de mercat.
• Professorat altament qualificat amb
amplia experiència professional en
diferents sectors.
• Aplicació pràctica dels coneixements
adquirits mitjançant la realització d’un
projecte.

Objectius
• Dissenyar les instal·lacions que es
troben en els edificis industrials i de
serveis, i de la maquinaria industrial,
tant les tradicionals com les més
innovadores.

Informació General
Crèdits:
20 ECTS (213 hores lectives)
Dates de realització:
Del 04/10/2016 al 29/06/2017
Horari:
Dimarts 18:00 a 21:00
Dijous 18:00 a 21:00
Lloc de realització:
UPC Campus Terrassa
Ed. CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Import de la matrícula:
3700€
Idioma d’impartició:
Català-Espanyol
Més informació:
Telèfon: (34) 93 112 08 70
Consulta les properes sessions informatives
a: www.talent.upc.edu

• Aplicar les normatives vigents ( Codi
Tècnic de l’edificació, Reglament de
baixa tensió, RITE, etc).
• Fer els càlculs, controls i valoracions
per noves instal·lacions industrials a
projectar en una empresa.
• Obtenir una visió global del sector de
les instal·lacions en edificis de serveis o
industrials.

ECTS

European Credit
Transfer System

A qui s’adreça

Sistema que permet mesurar el treball
que han de realitzar els alumnes per
l’adquisició dels coneixements, capacitats y competències necessàries per
superar les diferents matèries del seu pla
d’estudis.

El programa s’adreça a enginyers, arquitectes, tècnics i professionals del sector
que vulguin especialitzar-se en l’àmbit de
les instal·lacions o actualitzar-ne o ampliarne els coneixements.

Cada ECTS equival a 25 hores d’estudi i
inclou el temps dedicat a les hores lectives, hores de feina de l’alumne, tutories,
seminaris, treballs, pràctiques o projectes, així com les exigides per la preparació i realització d’exàmens i avaluacions.

Estructura del programa
Amb la finalitat d’adaptar el programa a les necessitats dels professionals del sector, el
programa de postgrau s’estructura en dos Cursos de Formació Contínua independents.
En superar el projecte, s’obté un Diploma de postgrau.
Postgrau en PROJECTE, DISSENY I CÀLCUL D’INSTAL.LACIONS
MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES I ESPECIALS
20 ECTS (213 hores lectives)
Dates de realització:
Del 4 d'octubre de 2016 al 29 de juny de 2017
Preu: 3.700 euros

Curs de Formació Contínua en
Disseny i Càlcul d’Instal.lacions
Mecàniques

Curs de Formació Contínua en
Disseny i Càlcul d’Instal.lacions
Elèctriques i Especials

9 ECTS (114 hores lectives)
Dates de realització:
Del 4/10/2016 al 09/03/2017
Preu: 2.150 euros

8 ECTS (90 hores lectives)
Dates de realització:
Del 14/03/2017 al 29/06/2017
Preu: Preu 1.850 euros

Projecte final de postgrau: 3 ECTS. A desenvolupar durant el curs

Metodologia
Basada en el treball en equip, es fonamenta en exposicions teòriques inicials seguides de
sessions pràctiques, a càrrec de professionals del sector, sobre innovacions, materials nous,
normatives, programes informàtics de càlcul aplicat al manteniment, etc., coneixements
que permetran la resolució dels casos pràctics plantejats en el curs.

Avaluació
El projecte, que es portarà a terme, consta de 3 parts:
• Climatització
• Elèctric
• Seguretat i contraincendis
La qualificació final serà: Nota climatització x 0,4 +Nota elèctric x 0,3 + Nota seguretat i
contraincendis x 0,3

PROGRAMA POSTGRAU EN PROJECTE, DISSENY I CÀLCUL
D’INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES I ESPECIALS
Curs de Formació Contínua en Disseny i
Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques
9 ECTS (114 hores lectives)
Instal·lacions de Climatització
• Climatització o condicionament d’aire.
Benestar tèrmic ambiental. Criteris.
Balanç energètic bàsic en el sistema
d’edifici. RTE.
• Descripció d’una instal·lació de
climatització. Càlcul de càrregues sobre
el sistema edifici. Psicometría. Bases
teòriques.
• Sistema de generació de fred i calor.
Selecció i especificació dels equips.
Dimensionament. Ventiladors. Bombes.
• Recuperació de calor. Sistema de
regulació i control. Esquemes
Instal·lacions de Ventilació i Extracció
de Fums
• Criteris generals sobre la ventilació
de locals. Determinació dels cabals
necessaris. Normatives d’aplicació.
• Sistemes de ventilació. Renovació
ambiental. Captacions localitzades.
• Ventiladors: tipus i característiques.
Circulació d’aire en conductes. Pèrdues
de càrrega i càlculs.
• Construcció de conductes aïllantsde
llana de fibra de vidre. Atenuació
acústica en conductes de ventilació i
climatització.

Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió
de Líquids
• Principis bàsics d’hidrostàtica.
• Pèrdues de càrrega.
• Normativa de les instal·lacions d’aigua.
• Càlcul i estimació de cabals.
• Tipologies de canonades i comptadors.
• Bombes i grups de pressió.
• Càlcul i disseny de grups d’elevació.
• Instal·lacions d’aigua calenta sanitària
(ACS).
Instal·lacions de Sanejament, depuració
i Tractament d’Aigües
• Consideracions prèvies. Conceptes
fonamentals.
• Estructura d’una xarxa de sanejament.
• Càlcul de xarxes de sanejament.
• Conceptes bàsics de la depuració.
Tractament d’aigües.
• Instal·lacions d’aigües grises: Estudi
del consum d’aigües en edificis.
Legislació actual. Equips centralitzats
i descentralitzats. Dispositius.
Tractaments, dimensionat i disseny
d’equips.
• Instal·lacions d’aigües pluvials: legislació,
estructura, disseny i dimensionat
d’instal·lacions d’aprofitament d’aigües
de pluja. Elements, tractaments i
manteniment complementaris.
• Visita a una instal·lació en funcionament.

Instal·lacions d’Energia Solar
• Principis bàsics. Elements d’una
instal·lació solar tèrmica.
• Configuracions bàsiques: circulació
natural o forçada, sistemes centralitzats i
descentralitzats.
• Càlcul i dimensionat de components.
Exemple de càlcul.
• Programes de càlcul. Regulació i control.
Muntatge, proves i posada en marxa.
• Ús i manteniment. Documentació.
Legalització de les instal·lacions Aspectes
administratius. Normativa aplicable. Anàlisi
econòmic i rendibilitat.
Instal·lacions Pneumàtiques
• Introducció i teoria de l’aire. Parts d’una
instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
• Qualitat i condicionament de l’aire
comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues
de càrrega. Manteniment.
• Projecte d’execució d’una instal·lació
d’aire comprimit.
• Vàlvules, distribuïdors, actuadors.
Normativa de seguretat en màquines.
Norma ISO 1219.
Instal·lacions de Gas
• Reglamentació i normativa que té
aplicació. Criteris de disseny i situació de
canonades, elements i accessoris.
• Aplicacions de les instal·lacions de gas.
• Esquemes d’instal·lacions de gas
natural. Components d’una instal·lació
de gas.
• Instal·lacions que necessiten un projecte.
• Aplicacions del gas en locals comercials
i industrials.
• Condicions d’ubicació i connexió
d’aparells de gas.
• Dipòsits fixos i mòbils de GLP (Gas
Liquat de Petroli).
• Simbologia. Predimensionament
d’instal·lacions de gas.

• Projecte d’execució d’instal·lacions de
gas en un edifici.
Curs de Formació Continua en Disseny
i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques i
Especials 8 ECTS (90 hores lectives)
Instal·lacions Oleohidràuliques
• Sistemes de transmissió d’energia
oleohidràulica.
• Olis oleohidràulics. Propietats i
classificació.
• Bombes. Actuadors. Cilindres i motors.
• Tècnica convencional: vàlvules de
pressió, de càlcul i de control direccional.
Acumuladors.
• Tècnica proporcional: configuracions
típiques.
• Normes CEN i ISO sobre regles
generals.
• Manteniment de les instal·lacions
oleohidràuliques.
Instal·lacions Elèctriques
• Introducció a les instal·lacions elèctriques de
baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
• Parts o elements que constitueixen una
instal·lació elèctrica.
• Normativa reglamentària.
• Instal·lació interior d’habitatges. Graus
d’electrificació. Punts d’utilització,
nombre i característiques dels circuits.
• Defectes i proteccions.
- Sobrecàrregues i curtcircuits.
- Contactes directes.
- Contactes indirectes
- Instal·lacions de connexió de terra.
- Càlcul de seccions.
• Aplicació de la normativa, dels criteris de
càlcul i selecció de components.
• Instal·lacions en indústries i serveis.
Anàlisi de les necessitats.
• Distribució elèctrica: quadre principal,
subquadres, línies i canalitzacions.

• Elecció de conductors i proteccions.
• Locals de pública concurrència.
Subministres complementaris.
Commutació de xarxes.
• Compensació d’energia reactiva.
• El marc elèctric. Legislació actual. La
tarifa elèctrica. Energia reactiva.
• Estalvi energètic en instal·lacions
industrials i comercials.
• Casos pràctics.
Instal·lacions d’Enllumenat.
• La llum: conceptes i magnituds. Fonts
de llum i la seva tecnologia.
• Lluminàries: components,
característiques i fotometria.
• Projectes luminotècnics: paràmetres,
normativa. Enllumenat interior i industrial.
• Projectes luminotècnics: enllumenat
exterior. Normativa, nivells, contaminació
lluminosa, càlculs.
• Visita a una instal·lació. Mesures
luminotècniques
Instal·lacions Singulars. Grups
Electrògens.
• Elements principals del grup
electrògen. Modes de funcionament.
Característiques tècniques i tipus de
funcionament.
• Sistemes de control de commutació
entre grups i xarxes.
• Sincronització de grups.
• Instal·lació mecànica. Criteris d’ubicació.
• Vibracions. Refrigeració i ventilació.
• Instal·lació elèctrica: Postes a terra.
Insonorització.
• Normativa. Legislació.
• Criteris de càlcul de la potència d’un grup.
• Funcionament amb càrregues no lineals.
• Arrancada de motors asíncrons.
• Càlcul de la potència del grup necessari
per a una instal·lació. Exemple d’aplicació.

Instal·lacions Contra Incendis i
Seguretat
• Introducció al foc. Combustibles.
Agents exteriors. Equips i instal·lacions
d’extinció.
• Sistemes de detecció i alarma contra
incendis: centrals. Sirenes. Equips,
mitjans i sistemes d’extinció segons
l’origen i el tipus de foc. Compartició i
evacuació. Xarxes d’abastament d’aigua.
Dipòsits. Extinció per BIE (boques
d’incendis equipades), CHE (columnes
d’hidrants exteriors).
• Normativa i legislació. Codi Tècnic de
l’Edificació. Reglament de seguretat
contra incendis en establiments
industrials. Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis i normes
UNE-EN.
Instal·lacions de Fluids Gasosos
• Principis bàsics del vapor. Equips en sala
de calderes. Distribució del vapor.
• Selecció de vàlvules, actuadors i
controladors. Purgadors. Dimensionat.
• Càlcul i detecció de fuites. Recuperació
de condensats.
Projecte de fi de curs 3 ECTS
Projecte del curs Disseny
Durant el postgrau es farà un projecte que
constarà de 3 parts, dirigit per un tutor o
tutora corresponent a cada una d’elles, i
detallades a continuació:
a) Projecte de climatització
b) Projecte elèctric
c) Projecte de seguretat i contraincendis
El seu enunciat es fa el primer dia de
classe, permetent al alumne poder adequar
els seus coneixements a la confecció del
projecte corresponent

Professorat
Alabern, Xavier
Doctor Enginyer Industrial

Morón, Juan
UPC, Dept. d’Enginyeria Elèctrica

Calvo, Germà
Consultor tècnic

Ortiz, Daniel
Endesa

Carpio, José
Electramolins, SA

Pessarrodona, Joan
Soler & Palau, SA

Cavaller, Francesc
Cap de projectes SALVI Il·luminació

Quintela, Jesús M.
Consultor tècnic

Cuesta, Ana Belén
URSA Ibérica Aislantes, SA

Ramos, Josep Fernando
Gas Natural, SA

Esqué, Albert
Grupo JG Ingenieros

Sempere, Jordi
VYC Industrial

Ferrer, Jordi
DEPURTECH, Depuració i Tecnologia de
l’Aigua, SL

Solas, Eduard
Assessor, especialista en climatització

Gómez, Santiago
Spirax-Sarco, SA

Soriano, Albert
Escola Gremial d’Instal·ladors
d’Electricitat i Fontaneria

Gonzalo, Carlos
Gas Natural, SA

Urpinas, Martí
Carrier Corporation

Gordillo, Mireia
Consultora tècnica

Empreses Col·laboradores
Agefred, SA
Atexpreven SL
Carrier Corporation
C.C. JENSEN Ibérica SL
Celsa SA
Cemex, SA
Circutor, SA
Daser Ingeniería
Depurtech
Electramolins, SA
Escola Gremial d’Instal•ladors d’Electricitat i Fontaneria
Endesa
Gas Natural, SA
Interseal
Laboratoris Esteve
Polylux, SA
Preditec Técnicas Predictivas e Instrumentación, SL
Renfe
Simbioe Facility Management
Spirax-Sarco SA
Soler & Palau, SA
Tecnotrans Bonfiglioli, SA
TEST JG
Transports Metropolitans de Barcelona TMB
TÜV-ICICT
Ursa Ibérica Aislantes, SA
VYC Industrial, SA

Benjamín Suárez
Director de la Fundació
Politècnica de Catalunya

Totes les persones que treballem a la Fundació Politècnica de Catalunya
creiem fermament que els estudiants són els protagonistes dels nostres
projectes. Els òrgans assessors, la direcció i el professorat, tots plegats,
fem la nostra feina amb la intenció d’aportar el millor al desenvolupament
professional de les persones, sobretot d’aquelles que treballen en
entorns tecnològics.
El nostre repte diari és aportar-los les competències més idònies
per impulsar la seva carrera i ajudar-los a dur a bon port els seus
objectius. Per assolir aquest propòsit, pensem que des de la Universitat
Politècnica de Catalunya hem d’intervenir en dues direccions: ajudar els
professionals a desenvolupar la seva capacitat innovadora i a potenciar
el talent personal de cadascun d’ells. El progrés és dels inconformistes,
dels qui són capaços d’aplicar un pensament crític i creatiu a la resolució
de problemes, i d’extreure’n una experiència innovadora capaç de
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Però per aplicar els canvis,
també és necessari tenir capacitat de lideratge, i només és líder qui sap
aprofitar les seves habilitats personals per convertir-les en un avantatge
competitiu. Cadascun dels nostres estudiants és una oportunitat per
crear un món millor, i volem treballar amb ells per fer-lo realitat.
«La democràcia necessita tant conflictes d’idees com d’opinions que hi
donin vitalitat i productivitat», Edgar Morin

SERVEI D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT
A la UPC School volem ajudar a
desenvolupar el talent de les persones. Per això, des del Servei
d’Informació i Assessorament donem resposta a les inquietuds dels
professionals al voltant d’aquells
programes, activitats i metodologies que més s’ajustin a les seves
necessitats formatives.

FORMACIÓ A MIDA
Tots els programes de postgrau de
la UPC School poden realitzar-se
com a programes de formació a
mida per a les vostres organitzacions, en versions específicament
adaptades a la vostra realitat.
En aquests casos, els programes
es dissenyen estudiant, tant les
necessitats específiques de les
persones a les quals s’adrecen,
com l’estratègia de la companyia.
Per informar-vos sobre aquestes
modalitats podeu contactar amb
la nostra unitat de formació per a
empreses:
solucions.corporatives@talent.upc.edu

CAMPUS VIRTUAL

BEQUES I AJUTS

Els alumnes d’aquest postgrau
tindràn accés al campus virtual
My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnat, professorat,
direcció i coordinació del curs.
My_Tech_Space permet obtenir la
documentació de cada sessió formativa abans de l’inici, treballar en
equip, fer consultes al professorat,
visualitzar les notes...

La UPC School us assessora
sobre les beques i els ajuts de què
us podeu beneficiar. També tenim
convenis amb entitats bancàries
que us ofereixen condicions molt
avantatjoses per a la formació.
Consulteu el nostre equip assessor

GESTIÓ D’OFERTES DE
TREBALL
La UPC School of Professional &
Executive Development gestiona
una borsa de treball amb un ampli
volum anual d’ofertes de treball,
entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques. D’aquesta manera, volem
contribuir a millorar la carrera dels
professionals formats a la School
of Professional & Executive Development i a facilitar al sector empresarial la selecció dels millors
candidats. Les ofertes de treball
es donen a conèixer a través del
campus virtual My_Tech_Space,
una eficaç plataforma de comunicació, recursos i serveis de suport
a la formació.

Ajuts a la formació de
la Fundació Tripartita
Les empreses que planifiquen i
gestionen la formació dels seus
treballadors i treballadores disposen d’un crèdit per cofinançar la
formació, que poden fer efectiu,
una vegada finalitzat el període
formatiu, mitjançant l’aplicació de
bonificacions en la cotització a la
Seguretat Social.
Les empreses que concedeixen
permisos individuals de formació
als treballadors i les treballadores
que sol·liciten rebre formació reconeguda amb una titulació oficial
o amb un títol universitari propi en
hores de feina poden aplicar-se
una bonificació en la cotització a
la Seguretat Social, que cobreix
el cost salarial d’un màxim de 200
hores laborals per cada treballador
o treballadora.

Patrocinadors

Col·laborador

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.

Seu:
techtalentcenter

22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Segueix-nos a:

Les dades contingudes en aquest imprès són merament informatives i subjectes a modificació segons necessitats acadèmiques.

