CONVOCATÒRIA D’EXAMEN

CONVOCATÒRIA D’EXAMEN PER OBTENIR CERTIFICACIÓ
D' EXPERT EN AUDITORIES ENERGÈTIQUES.
1. LLOC I DATA:
• Data de realització : 15 de novembre de 2018.
• Lloc de realització: Bailèn, 68, 08009 Barcelona.
• Horari: 09:00 hores
o Part tipus test de durada màxima de 90 minuts.
o Part tipus pràctic de durada màxima de 3 hores.
2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Superar l’examen és requisit per l’obtenció de la certificació.
L’estructura de l’examen és:
•

Primera part. Examen tipus test. L’objectiu d’aquesta part de l’examen és comprovar el nivell de
coneixement de forma ràpida malgrat que es puguin consultar els apunts.
L’examen tipus test és un qüestionari de 40 preguntes tipus test amb una resposta correcte a escollir entre
quatre alternatives.
El candidat haurà d’escollir la resposta més correcta o més completa de les quatre proposades. Les
respostes correctes tenen el mateix valor, les preguntes que es deixen en blanc no puntuen, les preguntes
errònies descomptaran.

•

Segona part. Examen tipus pràctic. Permet al candidat demostrar les seves competències i coneixement
en la matèria
L’examen tipus pràctic està format per dos casos pràctics que cal resoldre, de cinc casos presentats.
Aquesta segona part és valorarà de 0 a 10.La part pràctica, serà apte si s’obté, un 5 sobre 10.
Les dues parts són de caràcter eliminatori i es realitzen seqüencialment el mateix dia.
Principi de globalització: El principi de globalització acadèmica és l’avaluació conjunta de l’expedient
acadèmic per a la superació d’una activitat formativa i/o selectiva.
S’aplacarà el principi de globalització quan el candidat suspengui l’examen tipus text amb una nota entre 4 i
4.99 i la mitja amb la nota de l’examen tipus pràctic sigui igual o superior a 5.

El candidat es considerarà No presentat i correrà convocatòria si:
•
•
•

No es presenta a l’examen o a alguna de les dues parts.
Abandona l'examen sense causa justificada.
És expulsat de l’examen per causa justificada.
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3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR A L’EXAMEN
•
•

D.N.I. o document identificatiu amb foto (carnet de conduir, passaport...)
Signatura digital reconeguda, alguns exemples poden ser:
o IDCat: es pot obtenir gratuïtament a www.idcat.cat
o Firmaprofesional: lliurada a través de molts Col·legis professionals
o Signatura de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre
o D.N.I. electrònic. Caldrà que es comprovi la vigència del certificat (caducitat)*.
*En aquest cas, cal tenir present que la data de caducitat del certificat digital és inferior a la caducitat del propi
document.

4. CONDICIONS DE L’EXAMEN
•

L’examen serà individual, es podran portar les eines autoritzades definides pel Servei de Certificació, en cap
cas es podran consultar cap tipus de dispositiu informàtic (telèfons mòbils, tauletes, ordinadors portàtils,
etc..).
• Està permès portar documentació en suport paper per consultar durant l’examen.
• No es podran consultar els dubtes amb altres candidats durant l’examen.
• Qualsevol consulta s’haurà de dirigir al supervisor.
• El candidat podrà abandonar o no presentar-se a l’examen per motius justificats sense perdre convocatòria,
els motius acceptats són: malaltia justificada amb informe mèdic o defunció d’un familiar, que haurà de
justificar documentalment. L’examen el podrà tornar a repetir en la propera convocatòria que realitzi el
Servei de Certificació. El Servei de Certificació es reserva el dret d’admetre altre motiu de justificació sense
perdre convocatòria.
• L’abandonament de l’examen sense causa justificada o l’expulsió per part del supervisor comporta la
pèrdua de la convocatòria. El supervisor ho registrarà documentalment.
5. CONTINGUTS DE L’EXAMEN:
Coneixements
Normativa i requeriments legals
Metodologia
Mercats energètics
Edificació
Instal·lacions, EERR, processos i transport
Eines i software
Estalvi, anàlisi econòmic i cicle de vida
6. DESTINAT.
•

A professionals candidats que hagin superat els prerequisits documentals de l’esquema de certificació.
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7. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ.
•

La sol·licitud d’inscripció a la convocatòria s’ha de realitzar a través de

https://certificacio.enginyersbcn.cat

8. TARIFES.
•

Nova certificació: 500 €.
Descompte del 25 % per col·legiats d’ENGINYERS BCN.
Descompte del 10 % per col·legiats, tècnics col·legiats en Col·legis professionals dins l’àmbit estatal. Cal
justificar documentalment la col·legiació per gaudir del descompte.
Es realitzarà en tres pagaments:
o 1r pagament el 50%, en el moment de la inscripció. Inclou la verificació dels prerequisits per part del
Servei de Certificació.
o 2n pagament el 50% previ a la realització de l’examen. El Servei de Certificació ha verificat i
comunicat que el candidat compleix amb els requisits de la certificació.

•

Renovació de la certificació cada quatre anys
Forma de pagament:
1- Directament des de l’aplicació amb targeta bancària (TPV).
2- Amb document de pagament amb codi de barres generat per l’aplicació (gestió a través de qualsevol
caixer de “CaixaBank”).
Una vegada es faci efectiu el pagament, s’informarà al sol·licitant mitjançant correu electrònic.
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