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En España, preto de 10 millóns de vivendas necesitan rehabilitación.  Con este curso en liña, 
preténdese ofrecer unha visión ampla das últimas técnicas existentes para conseguir a eficiencia 
enerxética dos edificios, en especial, á hora de proxectar a súa rehabilitación.

Persoas destinatarias
Estudantes de enxeñaría e arquitectura, persoas tituladas universitarias e profesionais de perfil 
técnico interesados en incorporar coñecementos sobre eficiencia enerxética na rehabilitación de 
edificios ao seu currículo.

Datos básicos
- Número de prazas: 32
- Do 14 de xaneiro ao 25 de febreiro de 2022
- Venres de 16.00 h a 20.00 h e sábados de 9.30 h a 13.30 h
- Número de créditos: 5 ECTS
- Número de horas de docencia: 44 horas
- Modalidade de ensino: non presencial síncrono (Campus Remoto da Universidade de Vigo)
- Dirección académica: Pablo Eguía Oller e José Ignacio Armesto Quiroga
        986 812 244 | armesto@uvigo.gal 

Prezos 
- Comunidade UVigo: 320 €
- Alumni UVigo: 390 €
- Público en xeral: 430 € 

Obxectivos
- Introducir o alumnado no mundo do BIM e como se pode empregar para o cálculo do aforro 

en demandas enerxéticas, así como para a certificación dos edificios e o seu cumprimento do 
código técnico da edificación.

- Explicar as diferentes medidas pasivas que se están aplicando hoxe en día, especialmente no 
illamento e na redución de pontes térmicas, xunto con ferramentas que permitan calculalas, 
executalas e orzalas. 

- Introducir o estudantado no mundo da monitorización de edificios e da súa relación coas 
instalacións. 

- Expor o cálculo e o orzamento dunha instalación de ventilación mecánica, que axude a 
conseguir os obxectivos expostos no código técnico da edificación. 

- Incluír a iniciación ao mundo das instalacións fotovoltaicas, con ferramentas de cálculo que 
proporcionan o potencial fotovoltaico dos edificios. 

- Mostrar como afecta a carga do vehículo eléctrico á instalación eléctrica dos aparcadoiros  
do edificio.

- Exporlle ao estudantado como optar ás axudas de rehabilitación de vivendas.

Profesorado
- Pablo Eguía Oller, profesor titular da Universidade de Vigo 
- David López Mera, profesor asociado da Universidade de Vigo e auditor enerxético
- Alejandro Molares Rodríguez, profesor asociado da Universidade de Vigo e enxeñeiro 

fundador de Espiral Soluciones
- Miguel García Campos, enxeñeiro fundador de Vivogar
- Alejandro Martínez García, xerente en Alexo Ingeniería
- Patricia Liñares Méndez, doutora arquitecta en Proyectopía
- José Manuel López Suárez, coordinador do departamento de enxeñaría en Saltoki

Programa
Módulos teóricos
- T01 Bim Server Center I (0,2 ECTS)
- T02 Bim Server Center II (0,24 ECTS)
- T03 Medidas pasivas I (0,24 ECTS)
- T04 Medidas pasivas II (0,24 ECTS)
- T05 Medidas pasivas III (0,24 ECTS)
- T06 Medidas pasivas IV (0,24 ECTS)
- T07 Monitorización (0,24 ECTS)
- T08 Ventilación mecánica (0,24 ECTS)
- T09 Instalacións fotovoltaicas I (0,24 ECTS)
- T10 Instalacións fotovoltaicas II (0,24 ECTS)
- T11 O vehículo eléctrico (0,24 ECTS)
- T12 Subvencións e tramitacións (0,2 ECTS)

Módulos prácticos
- P01 Exercicios prácticos (2,2 ECTS)

Módulos de titorías
- TIT01 Resolución de dúbidas e de consultas a través do correo electrónico 
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