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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22443 - Energies Renovables
Crèdits 2.6 presencials (65 hores) 3.4 no presencials (85 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 5, 1S, GEAM, GEEI(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Joan Cuxart Rodamilans
joan.cuxart@uib.cat

14:30h 15:30h Dimecres 20/03/2014 06/06/2014 Mateu
Orfila F304

Andreu Antoni Moià Pol
andreu.moya@uib.es

10:40h 12:40h Divendres 16/09/2013 20/12/2013 PB F 06 Edifici
Mateu Orfila

Ramon Pujol Nadal
ramon.pujol@uib.es

No hi ha sessions definides

Beatriz Rosselló Batle
beatriz.rossello@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Optativa Quart curs Grau
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Optativa Tercer curs Grau

Contextualització

La generació d’energia és un dels reptes més qüestionats en els temps actuals. Per assolir un grau de generació
energètic net i sostenible cal tenir la formació específica per tal que els tècnics qualificats puguin dur a
terme aquesta labor. En aquesta assignatura es dóna a conèixer els recursos naturals disponibles, així com les
tecnologies més adequades per a cada aplicació i el procediment de càlcul per al correcte dimensionament.

Requisits

Aquestá és una assignatura optativa de darrer curs, on l'alumne ha d'aprendre aplicar part de les competències
i coneixements adquirits al llarg de la carrera.
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Recomanables
Es recomana haver cursat les assignatures d'Enginyeria Termoenergètica i de Màquines Hidráuliques.

Competències

Les competències genèriques i específiques que s'esmenten a continuació han estat seleccionades pel
professorat de l'assignatura d'entre les competències transversals i específiques assignades a la matèria
"Optatives" a la memòria presentada a l'ANECA per a la verificació del pla d'estudis del grau d'Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica de la Universitat de les Illes Balears.

Específiques

Conèixer les diferents fonts d'energia renovables i la seva disponibilitat

Estudiar la metodologia d'un projecte d'energies renovables

Realitzar la recerca d'informació necessària sobre les solucions proposades amb anterioritat i ser capaç de
realitzar una anàlisi crítica de les mateixes

Conèixer la normativa tècnica i legal aplicable als tipus d'instal•lacions d'energies renovables més comuns

Realitzar un predimensionat d'aquelles instal•lacions d'energies renovables més comuns.

Realitzar la recerca d'informació necessària sobre les solucions proposades amb anterioritat i ser capaç de
realitzar una anàlisi crítica de les mateixes.

Ser capaç de trobar informació rellevant sobre els problemes objecte d'estudi i ser capaç de valorar l'estat de
l'art abans d'escometre la solució d'un problema donat.

Específiques
1. Estudiar la metodologia d'un projecte d'energies renovables.
2. Conèixer les diferents fonts d'energia renovables i la seva disponibilitat.

Genèriques
1. T9. Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
2. T18. Sensibilitat ètica i social.
3. T20. Habilitat per resoldre problemes.
4. T29.Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous

mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions..

Continguts

Continguts temàtics
TEMA 1.. INTRODUCCIÓ

Introducció a les energies renovables

TEMA 2.. RADIACIÓ SOLAR
Fonaments de radiació solar
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TEMA 3.. SOLAR TÈRMICA
Instal•lacions d'Energia Solar Tèrmica

TEMA 4.. FOTOVOLTAICA
Instal•lacions d'Energia Solar Fotovoltaica

TEMA 5.. EÒLICA
Fonaments d'Energia Eòlica

TEMA 6.. BIOMASSA
Fonaments de Biomassa

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Aquesta metodologia es centra en l'exposició verbal per part del professor
dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi. El professor subministra
als alumnes informació essencial i organitzada procedent de diverses
fonts amb uns objectius específics predefinits. En la classe magistral el
professor motiva als alumnes, exposa els continguts d'un tema, explica
coneixements, efectua demostracions, presenta experiències, etc. L’ús de
les noves tecnologies estan pressents en el mètode expositiu. El professor
fomenta la participació de l'alumne en les classes com un agent actiu.

Classes pràctiques Classes de
problemes

Grup mitjà (M) Son un complement ideal a la lliçó magistral. Aquí se desenvolupen les
solucions adequades i correctes a aspectes aplicats de la matèria. Ajuden
a afavorir la comprensió dels continguts d’un tema així com la seva
importància, permeten la reflexió sobre un contingut teòric o situació
pràctica, i verifiquen la utilitat i validesa d’un contingut. Constitueix un
mètode d’aprenentatge d’aspectes aplicats de l’enginyeria en el cas que
ens ocupa.

Avaluació Defensa i
presentació del
Treball

Grup mitjà (M) Es farà una defensa del treball en individual i en Grup

Avaluació Exàmen Final Grup gran (G) Es tracta de la realització de la prova o proves d’avaluació per part
de l’alumne. Aquestes probes seran escrites realitzades individualment.
Resposta breu o esposta llarga de desenvolupament.

Avaluació Proves Parcials Grup gran (G) Proves d'avaluació continuada. Resposta Breu o resposta llarga de
desenvolupament.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom en grup

Treball sobre Energies
Renovables

Es tracta de la dedicació de l’alumne a la comprensió, assimilació i memorització dels
conceptes teòrics exposats en les classes de teoria, classes de problemes o classes de
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Modalitat Nom Descripció
laboratori. En aquesta activitat es contempla l’estudi individual i l’estudi en grup, en el
qual un conjunt de companys poden posar en comú aspectes teòrics i entre ells aclarir
conceptes. Aquest estudi en grup te molta importància després de que l’alumne ha
realitzat una fase d’estudi individual important.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Teoria i Problemes Es tracta de la dedicació de l’alumne a la comprensió, assimilació i memorització dels
conceptes teòrics exposats en les classes de teoria, classes de problemes o classes de
laboratori. En aquesta activitat es contempla l’estudi individual i l’estudi en grup, en el
qual un conjunt de companys poden posar en comú aspectes teòrics i entre ells aclarir
conceptes. Aquest estudi en grup te molta importància després de que l’alumne ha
realitzat una fase d’estudi individual important.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 65 2.6 43.33
Classes teòriques Classes magistrals 30 1.2 20
Classes pràctiques Classes de problemes 15 0.6 10
Avaluació Defensa i presentació del Treball 8 0.32 5.33
Avaluació Exàmen Final 8 0.32 5.33
Avaluació Proves Parcials 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 85 3.4 56.67
Estudi i treball autònom en grup Treball sobre Energies Renovables 15 0.6 10
Estudi i treball autònom individual o en grup Teoria i Problemes 70 2.8 46.67

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

És condició indispensable aconseguir una nota mínima de 4.5 en cada una de les proves per separat per fer
la mitjana ponderada al final. Tant de les proves escrites com el treball en grup.
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Defensa i presentació del Treball

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Es farà una defensa del treball en individual i en Grup
Criteris d'avaluació Treball en Grup: Defensa exposició oral. Grups de 2-4 alumnes que tractaran un tema afí de l’Assignatura.

Aquesta part suposa un 5% de la nota final. Aquesta prova és no recuperable. La temàtica del treball s’ha de
pactar amb el professor corresponent.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari B

Exàmen Final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Es tracta de la realització de la prova o proves d’avaluació per part de l’alumne. Aquestes probes seran

escrites realitzades individualment. Resposta breu o esposta llarga de desenvolupament.
Criteris d'avaluació Realització d'un examen a final de curs. En aquest examen s'avaluarà la part de l'assignatura no avaluada

en els exàmens parcials, i permetrà als alumnes recuperar aquelles parts de la matèria no superades en els
exàmens parcials, o pujar la nota global de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Proves Parcials

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Proves d'avaluació continuada. Resposta Breu o resposta llarga de desenvolupament.
Criteris d'avaluació Es realitzaran proves d’avaluació escrita durant el curs que poden esser de resposta llarga, realització de

problemes, resposta curta, o tipus test. Es requereix una nota mínima de 5 a cada una de les proves per separat.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Treball sobre Energies Renovables

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Es tracta de la dedicació de l’alumne a la comprensió, assimilació i memorització dels conceptes teòrics

exposats en les classes de teoria, classes de problemes o classes de laboratori. En aquesta activitat es
contempla l’estudi individual i l’estudi en grup, en el qual un conjunt de companys poden posar en comú
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aspectes teòrics i entre ells aclarir conceptes. Aquest estudi en grup te molta importància després de que
l’alumne ha realitzat una fase d’estudi individual important.

Criteris d'avaluació Treball en Grup. Realització d’un treball. Grups de 2-4 alumnes que tractaran un tema afí de l’Assignatura.
Aquesta part suposa un 5% de la nota final. Aquesta prova és no recuperable. La temàtica del treball s’ha de
pactar amb el professor corresponent.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per el desenvolupament de l'assignatura, es donarà el material suficient a través del campus extens, tot i
que l'alumne podrà utilitzar bibliografia bàsica i complementària per ampliar coneixements o millorar la
comprensió.

Bibliografia bàsica

Solar engineering of thermal processes. Duffie, John A. and Beckman, W. 1991, Wiley, New York, 2nd..
Fundamentals of Renewable Energy Processes. Da Rosa and Aldo Vieira. Elsevier e-books. 2009, 844,
Boston, Amsterdam, 2..
Renewable Energy. Sorensen, Bent E. Elsevier e-books. 2011, 954, Elsevier Academic Press, Burlington
etc., 4th..

Bibliografia complementària

Alonso, M., Chenlo, F. et al. Fundamentos, Dimensionado y Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica,
CIEMAT, Madrid, 2003.
Brinkworth, B. J. Energía solar para el hombre, Blume (1981)
Constans, J. Marine Sources of Energy, Pergamon Press (1979)
Daniels, F. Uso directo de la energía solar, Blume (1977) García Galludo, M. y otros, Energías renovables
y medio ambiente, CEOTMA (1982)
Hernández, C., Artigas, J. y Fresneda, A. Las energías renovables y el medio ambiente, IDAE, MOPU (1990)
Luque, A. Energía solar fotovoltaica, Marcombo Boixareu (1983)
Ortega, M. Energías Renovables, Paraninfo, Madrid, 1999.

Altres recursos

Apunts de classe, enunciats dels exercicis i qualsevol altre material aportat durant el desenvolupament de
l'assignatura


