
 

 

 

 

 

 

 

Curs pràctic de CYPECAD MEP - 20 hores 

 

Presentació 

Curs d'Introducció al maneig del programa CYPECAD MEP. Aquest curs de curta durada té un enfocament 

eminentment pràctic en el que els alumnes descobriran les claus fonamentals d'aquest potent programa. 

Dirigit a 
 
Dirigit a professionals i estudiants que necessiten aprendre com s'utilitza CYPECAD MEP, des d'un nivell bàsic, o 

usuaris que l'utilitzen esporàdicament i necessiten un repàs general. 

Metodologia 
 
El mètode d'aprenentatge es basa en l'execució detallada de diversos exercicis pràctics. Durant la introducció de dades  
i l'anàlisi de resultats s'aniran comentant els aspectes teòrics relacionats amb el càlcul de la instal·lació i les exigències  
bàsiques del CTE. 

Objectius 
 
L'objectiu general d'aquest curs és proporcionar als alumnes les habilitats i els coneixements necessaris sobre el 
programa perquè puguin començar a dissenyar les instal·lacions de l'edifici. 
 
Particularment, en finalitzar el curs: 

  Els alumnes hauran identificat els processos d'introducció de dades, anàlisis de resultats i tractament de  
 dades per obtenir documentació escrita i gràfica de les diferents instal·lacions calculades.  

  Els alumnes seran capaços de definir els elements constructius que conformen l'envolupant de l'edifici i la  
 divisió interior. 

  Els alumnes sabran identificar els elements constructius o parts de la instal·lació que no compleixen les  
 exigències bàsiques de la normativa vigent. 

  Els alumnes seran capaços de trobar la solució adequada per als elements constructius o les diferents parts  
 de les instal·lacions que no compleixin amb les exigències bàsiques de la normativa. 

  Els alumnes seran capaços de generar la documentació necessària per completar el projecte de l'edifici,  
 mitjançant la connexió amb altres programes de CYPE: Generadors de Pressupostos, Arquímedes i Memòries  
 CTE. 

Contingut 
 
Unitat didàctica 1. Disseny de l'edifici 

   Descripció de l'entorn del programa Instal·lacions de l'edifici. 

   Introducció dels elements constructius de l'edifici. 
o   Elements constructius. 

   Murs i particions  
   Forjats 
   Buits 

o   Recintes 
   Exportació de la informació al programa Cypetherm HE Plus. 

 



 
 
 
 
 
 

Unitat didàctica 2. Aïllament tèrmic i acústic, i seguretat en cas d’Incendi. 
 

   Cypetherm HE Plus: 
o   HE 1 Limitació de demanda energètica. 
o   HE 0 Limitació de consum d’energia. 
o   Certificació energètica de l’edifici. 

   Compliment del CTE-DB-HR: 
o   HR Protecció enfront del soroll. 

   Compliment de la seguretat en cas d’incendi: 
o   SI Seguretat en cas d'incendi. 

 
Unitat didàctica 3. Salubritat i Climatització (I) 
 

   Compliment de les exigències bàsiques de salubritat: 
o   HS 1 Protecció enfront de la humitat. 
o   HS 2 Recollida i evacuació de residus. 
o   HS 3 Qualitat de l'aire interior. 
o   HS 4 Subministrament d'aigua. 
o   HS 5 Evacuació d'aigües. 

   HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE)  
 o Càlcul de càrregues tèrmiques. 

o Instal·lació de calefacció per radiadors i per terra radiant. 
 
 

Documentació a lliurar: 
 
Fitxers dels exemples i material necessaris per desenvolupar les pràctiques. 
Llicència temporal d'Internet dels programes a utilitzar durant en curs i període de pràctiques. 
Certificat d'assistència i aprofitament del curs emès per CYPE Ingenieros. 

Formador 
 
Ricard Guitart Majoral, Tècnic responsable del departament de suport de Cype Catalunya. 

 


