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Introducció

Transformació Digital Aplicada al Sector Energètic

Blockchain i Ciberseguretat en la gestió energètica eficient

Economia circular en el sector de l'energia

Comunitats energètiques locals: Aspectes tècnics i legals

L'Emmagatzematge en la gestió de les xarxes elèctriques 

Edificis de consum gairebé nul (nZEB). Certificacions energètiques

Disseny infraestuctura recàrrega vehicle elèctric

Gestió energètica en la indústria: el Gestor energètic

       i l'autoconsum.

Matèries que es desenvoluparan 

Organitzadors

L'itinerari de formació s'estructura en 8 sessions magistrals específiques

amb caràcter mensual,  sobre diverses matèries relacionades amb la gestió

energètica, les organitzacions i el management.

Objectius

Estructura

Obtenir una visió integral de la gestió energètica, l'eficiència en l'ús de l'energia i la

utilització de recursos renovables per mitjà de sessions magistrals, casos pràctics i

treball en grup plantejat pels experts que duran a terme la formació.



M
etodologia

El programa està previst en modalitat presencial a La Salle Campus BCN - URL

(Sant Joan de La Salle, 42 Barcelona). En casos puntuals de força major, està

previst poder-se connectar de forma virtual gràcies a la metodologia SMART

LEARNING. 

Cadascuna de les sessions magistrals seran impartides per un/a expert/a

acadèmic de La Salle Campus Barcelona i comptaran amb la participació d'un

professional Directiu d'empresa.

Les sessions magistrals comptaran amb una sessió de Networking & Soft Skills

facilitada per diferents experts.

L’itinerari de sessions magistrals ENERGIA I MANAGEMENT compta amb un

Director i coordinador Acadèmic amb dilatada experiència en el sector de

l’energia.

Els participants que hagin assistit a l’itinerari complet de formació (8 sessions)

rebran un certificat de participació per part de La Salle Campus Barcelona.

Coordinadors acadèmics

Carla Rebés
Project Manager i
Responsable de

Formació del
CEEC 

Victor Espinosa
Director Acadèmic de

Programes de Formació
In-Company 

La Salle Campus BCN-
URL

Esther Somoza
Directora d'Àrea de

Coneixement 
Experts en HR

La Salle Campus
BCN-URL

 

Jordi Dalmau
Director acadèmic
programa formatiu

ENERGIA I
MANAGEMENT

https://www.linkedin.com/in/carla-reb%C3%A9s-fern%C3%A1ndez-6192b737/
https://www.linkedin.com/in/victorespinosalojo/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=esther%20somoza%20rodr%C3%ADguez&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=83997226-88d2-41a1-96f2-56a067da0442&sid=!Ai
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=jordi%20dalmau%20royo&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=106d74a9-0b07-4808-9206-1666fc08fb50&sid=)Aj


LaSalle Campus Barcelona- URL

M
etodologia

9.30h - 13.30h
Sessió Magistral energia i management

Lunch

13.30h - 14.30h

14.30h - 16.30h

16.30h - 18.00h

Sessió Magistral energia i management

Coffee + Networking + Soft Skills

18.00h - 18.30h
Free networking

Calendari

64 h total: 8h/ sessió + sessió clausura del programa ( lliurament

certificats + acte relacional)

Sessió de clausura

16.30h - 18:30h Coffee + Networking & Soft Skills

Horari Ubicació

A qui s'adreça

Responsables de gestió energètica, manteniment, operacions d’empreses de

sectors industrials, serveis, administracions públiques

Tècnics en àrees d’enginyeria, consultoria i altres, tant socis del CEEC com d’altres

organitzacions que vulguin ampliar els seus coneixements en matèria energètica.



Isabel Bellot
Transformació 
Digital a Grant
Thornton i 
Professora de
Transformació Digital a
La Salle

Genís Margarit
Professor i Expert
Professional de 
La Salle URL

Jordi Dalmau
Director acadèmic
programa formatiu
ENERGIA I
MANAGEMENT

Àngel López
Responsable de
l’Estratègia de
Mobilitat Elèctrica
de l’Ajuntament de
Barcelona

Experts

Pere Soria
Responsable Energies
Renovables Circutor

Ferran Garrigosa
Executive Director 
PRENERGY

Sergi Pérez
Oficina de Transició
Energètica

https://www.linkedin.com/in/isabelbellot/
https://www.linkedin.com/in/gen%C3%ADs-margarit-9736645/
https://www.linkedin.com/in/jordi-dalmau-royo-1aa34471/
https://www.linkedin.com/in/pere-soria-alcazar-3a951838/
https://www.linkedin.com/in/ferran-garrigosa-carreras-1b59b114/
https://es.linkedin.com/in/ferran-garrigosa-carreras-1b59b114
https://es.linkedin.com/in/ferran-garrigosa-carreras-1b59b114
https://es.linkedin.com/in/ferran-garrigosa-carreras-1b59b114
https://www.linkedin.com/in/sergi-p%C3%A9rez-cobos-333baa49/?originalSubdomain=es


Itinerari

8 sessions magistrals Energia i Management
 ( 8 hores cada una durant 8 mesos)

SESSIÓ 1
Transformació Digital
aplicada al Sector
Energètic

Isabel Bellot

SESSIÓ 4
Comunitats
 energètiques locals:
Aspectes tècnics i 
legals

Pere Soria

SESSIÓ 5
Emmagatzematge 
en la gestió de les 
xarxes elèctriques i 
l'autoconsum

Jordi Dalmau

SESSIÓ 6
Edificis de consum
gairebé nul nZEB.
Certificacions
energètiques

Sergi Pérez

SESSIÓ 7
Disseny 
infraestructura 
recàrrega vehicle
elèctric

Àngel López

SESSIÓ 2
Blockchain i 
ciberseguretat gestió
energètica eficient

Isabell Bellot &
Genís Margarit

SESSIÓ 8
Gestió energètica
en la indústria: el
Gestor energètic

Jordi Dalmau

SESSIÓ 3
Economia Circular
en el sector 
energia

Ferran Garrigosa

16 de novembre 14 de desembre 18 de gener 15 de febrer

15 de març 19 d'abril 17 de maig 14 de juny



TRANSFORMACIÓ DIGITAL APLICADA
AL SECTOR ENERGÈTIC

Eficiència energètica. The power of digital. El Cloud, IoT, BigData, les

La tecnologia Edge connectivity clau en la gestió energètica.

Com la Intel�ligència Artificial i el Machine learning pot ajudar al 

L’analítica de dades i l'eficiència energètica: un món de dades per

Definir reptes en equips, aplicant les tecnologies emergents 

Activitat de Networking

      tecnologies emergents consoliden la industria 4.0 al sector.

      sistemes energètics.

      la presa de decisions i per a la gestió de serveis sostenibles.

      presentades, a la gestió energètica.

Professora titular: Isabel Bellot Directora de Transformació Digital a 

Grant Thornton 

Continguts

16 NOVEMBRE

SESSIÓ 1



BLOCKCHAIN I CIBERSEGURETAT EN LA
GESTIÓ ENERGÈTICA EFICIENT

Blockchain i IoT

• Impacte al sistemes energètics. Valor agregat de la descentralització

basada en blockchain.

• Els contractes Intel�ligents a la cadena de subministrament

d’energia.

Ciberseguretat

• Els reptes de la ciberseguretat en la cadena de subministrament

  energètic.

• Dispositius energètics connectats, apertura a internet, interoperativitat

   i la ciberseguretat.

• Definir reptes en equips, aplicant les tecnologies emergents presentades,

 a la gestió energètica.

Professors titulars: Isabel Bellot (Directora d’Estratègia Digital COAC)

 Genís Margarit (Consultor en Ciberseguretat)

Continguts

14 DESEMBRE

SESSIÓ 2



ECONOMIA CIRCULAR EN EL SECTOR
DE L’ENERGIA

 Tipologia de biomasses d’origen orgànic

 Procés de valorització, Solucions tècniques i Exemples

 Procés de valorització, Solucions tècniques i Exemples

 Procés de valorització, Solucions tècniques i Exemples

 Tipologies de recuperació (Fred, Calor, Elèctriques, Mecàniques)

 Solucions tècniques i Exemples

Valorització de residus. Combustió

Valorització de residus. Gasificació (Syngas)

Valorització de residus. Digestió anaeròbia (biogàs)

Recuperació d’energía

Gestió de residus. Exemples de models d’èxit

Professor titular: Ferran Garrigosa (Director de Business Development

 KM0 Energy).

Continguts

18 GENER

SESSIÓ 3



COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS:
ASPECTES TÈCNIC I LEGALS

Generació distribuïda i apoderament ciutadà

 L’autoconsum col�lectiu, esquemes i coeficients de repartiment

Comunitats d’Energies Renovables com a fórmula de participació

Comunitats Ciutadanes d’Energia. Fórmules jurídiques d’organització

Els ajuntaments com a impulsors de comunitats energètiques. 

El paper de les empreses distribuïdores i comercialitzadores en la 

El potencial de les Comunitats Energètiques en polígons industrials

Oportunitats de gestió comunitària de l’energia a través de certificació 

       col�lectiva en la transició energètica

      i administració

      promoció de Comunitats Energètiques. Enercoop i Som Energia

      Blockchain

Professor titular: Pere Soria (Responsable Energies Renovables Circuctor) 

Continguts

15 FEBRER

SESSIÓ 4



EMMAGATZEMATGE EN LA
GESTIÓ DE LES XARXES
ELÈCTRIQUES I L’AUTOCONSUM

Tecnologies més actuals per l’emmagatzematge energètic, entre elles les

bateries electroquímiques, de flux, i els supercondensadors. 

Case Study. Projecte H2020 sobre PowerPack: "Recerca d’empreses europees i

Tesla en la cel.la d’emmagatzematge" 

Guia pràctica sobre l'autoconsum: què pot aportar a l’eficiència energètica,

considerant la regulació i les seves tendències. 

Autoconsum per a indústria i per a particulars

Professor titular: Jordi Dalmau (Director acadèmic programa formatiu ENERGIA I

MANAGEMENT) 

Continguts

15 MARÇ

SESSIÓ 5



EDIFICIS DE CONSUM GAIRBÉ
NUL (NZEB). CERTIFICACIONS
ENERGÈTIQUES

Conceptes energètics bàsics per entendre el concepte NZEB.

Marc normatiu i context.

Edifici com a sistema energètic.

Adaptació de l’arquitectura al clima

Estratègies passives per reduir la demanda energètica.

Limitacions de les eines de simulació i certificació energètica.

Principals anomalies energètiques en els edificis existents i la importància de

la gestió energètica.

Breu diagnosi energètica per tipologia d’edificis.

Professor titular: Sergi Pérez (Oficina de Transició Energètica de la AMB)

Continguts

19 ABRIL

SESSIÓ 6



DISSENY D’INFRAESTRUCTURA
RECÀRREGA VEHICLE
ELÈCTRIC

Requeriments del vehicle elèctric: transformacions de la xarxa elèctrica,

començant pels seus requeriments comercials a nivell de temps de càrrega i

autonomia.

Carregadors en CC i CA: avantatges i inconvenients relacionats amb la seva

evolució. 

V2G (Vehicle to Grid):  reversibilitat del procés a través del subministrament

d’energia des dels vehicles a la xarxa, com punts de generació distribuïda.

Infraestructura d'escomesa per la recàrrega de vehicles: reptes per les

empreses del sector.

Professor titular: Àngel López

Continguts

17 MAIG

SESSIÓ 7



GESTIÓ ENERGÈTICA EN LA
INDÚSTRIA: EL GESTOR
ENERGÈTIC

Gestió de la demanda: "Demand planning"

Eficiència energètica i sostenibilitat en l’empresa: per a optimitzar els factors

de consum i energia

Estratègies industrials per a optimitzar el consum i ajustar la potència

Necessitat del gestor energètic industrial, com element neutre de l'eficiència 

      requerida: variant el tipus d' escomesa en nivell de tensió

      energètica.

Professor titular: Jordi Dalmau (Director acadèmic programa formatiu ENERGIA I

MANAGEMENT)

Continguts

14 JUNY

SESSIÓ 8



Soft skills

Contingut - Networking & Soft Skills
 de 16:30h a 18:00h

SESSIÓ 1
QUI ES QUI
Activació de la
comunicació
mitjançant preguntes
personals i
professionals

SESSIÓ 4
TALLER DISC
Conèixer-nos i conèixer
als altres és una eina
molt potent per a la
relació amb els nostres
equips

SESSIÓ 5
METEORIT
LIDERATGE
Identificar el rol de
líder en els equips
d’alt rendiment

SESSIÓ 6
L’EQUIP RESCATA
Treball en equip. Es
fa un joc de rescat
d’un coet per
equips

SESSIÓ 7
COMUNICARDS
La clau de l’èxit
resideix a la
comunicació explícita,
l’escolta activa i el
pensament estratègic

SESSIÓ 2
ELEVATOR PITCH
Cóm explicaries el que
és la eficiència
energètica a un
determinat públic?

SESSIÓ 8
TRENCACLOSQUES 
DE COĿLABORACIÓ
La coŀlaboració és clau
per a la resolució de
problemes

SESSIÓ 3
CULTURALLY
Inclusió i Diversitat.
Comunicació
intercultural

Olga Vela
Professora i experta en 

habilitats directives
La Salle Universitat

Ramon Lull

Jordi Molla
Professor i expert en

lideratge d'equips directius
La Salle Universitat 

Ramon Llull

Esther Somoza
Directora Àrea

Coneixement Experts HR
La Salle Universitat 

Ramon Llull 

https://www.linkedin.com/in/olgavela/
https://www.linkedin.com/in/enjordi/
https://www.linkedin.com/in/esther-somoza-rodriguez-/


Im
ports

SOCIS CEEC

2.400 € Programa complert

10 % de descompte a partir del 2n alumne

NO SOCIS 

3.600 € Programa complert 

10 % de descompte a partir 2n alumne

Sessió Networking & Soft Skills, facilitada per un coach expert. ( 2 hores)

Coffee break i lunch 

Sessió presencial a La Salle Campus Barcelona amb tecnologia SMART

LEARNING

SERVEIS INCLOSOS 

Bonificació FUNDAE

Grup reduït: màxim 18 participants

Subjecte a un nombre mínim de participants

1.

2.



CONTACTE CEEC

Carla Rebés.  

Project manager CEEC

formacio@clusterenergia.cat 

(+34) 633 77 72 48

INSCRIPCIONS AQUÍ

w w w . c l u s t e r e n e r g i a . c a t / f o r m a c i o

CONTACTE LA SALLE - URL

Silvia Carretero.  Corporate Talent Development

silvia.carretero@salle.url.edu

(+34) 932 902 400

mailto:adelatorre@clusterenergia.cat
https://clusterenergia.cat/events/presentacio-programa-formatiu-en-gestio-energetica/
mailto:adelatorre@clusterenergia.cat

