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Guia docent
370509 - QUÍMICA - Química per a les Ciències de la Visió

Última modificació: 22/06/2021
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 713 - EQ - Departament d'Enginyeria Química.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Ester Guaus Guerrero (http://futur.upc.edu/EsterGuausGuerrero)

Altres: Pere Garriga Solé (http://futur.upc.edu/PereGarrigaSole)
Margarita Morillo Cazorla (http://futur.upc.edu/MargaritaMorilloCazorla)
Joan Torrent Burgués (http://futur.upc.edu/JuanTorrentBurgues)
Tzanko Tzanov (http://futur.upc.edu/TzankoTzanov)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Comprendre els processos químics en dissolució
2. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
3. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
4. Ser capaç de relacionar l'estructura amb les propietats dels compostos inorgànics, orgànics i biomolècules

Genèriques:
5. Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització
dels materials,...)
6. Comunicar de forma coherent el coneixement bàsic d¿optometria adquirit. (Explicar oralment i per escrit els coneixements bàsics
adquirits)
7. Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbal
10. Desenvolupar empatia envers les persones
8. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe
9. Ser capaç d'organitzar el treball d'un grup de persones per assolir un objectiu prèviament determinat dins dels terminis previstos
11. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
18. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
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METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes pràctiques (grup mitjà) en què el professorat fa una breu
exposició  d'un  tema per  introduir  els  objectius  d'aprenentatge  generals  relacionats  amb els  conceptes  bàsics  de  la  matèria.
Posteriorment  i  mitjançant  exercicis  pràctics  intenta  motivar  i  involucrar  l'estudiantat  perquè  participi  activament  en  el  seu
aprenentatge. Els alumnes disposen d'apunts amb la teoria i la col·lecció de problemes de cada tema, i presentacions en PowerPoint
amb les figures, esquemes i taules que es projecten a classe per al seu seguiment. Els alumnes també disposen de fitxes de treball
amb els continguts específics de cada tema i les hores previstes per a dur a terme cada activitat, tant presencial com de treball
personal.

D'altra  banda també es fan classes de laboratori  (grup petit).  Hi  ha dos tipus de sessions de laboratori,  una de problemes
anomenades sessions de seminari i d'altres que es realitzen en el laboratori (pràctiques de laboratori). En les sessions de seminari,
l'estudiantat ha de desenvolupar problemes i qüestions, sota la supervisió dels professors. També ha de lliurar uns exercicis de cada
sessió (exercicis d'avaluació del seminari corresponent) a la setmana següent de la seva realització.

Per últim, les pràctiques de laboratori es fan en parelles. Aquestes sessions permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus
instrumental a un laboratori químic, així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes al
laboratori químic. En general, després de cada sessió els alumnes hauran de lliurar un informe de la pràctica realitzada a la setmana
següent de la seva realització.

La programació de les sessions de laboratori es coneix a principi de curs.

En aquestes sessions de laboratori es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara la competència de treball en
equip.

També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resolució dels
problemes proposats o dels qüestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjançant el campus virtual ATENEA.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura Química per a Ciències de la Visió, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
1. Conèixer l'estructura de la matèria, els processos químics en dissolució i l'estructura, propietats i reactivitat dels compostos
orgànics.
2. Conèixer la composició i la estructura de les molècules que formen els éssers vius.
3. Comprendre les transformacions d'unes biomolècules en d'altres.
4. Conèixer i saber utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 3,3 100.00

Dedicació total: 3.3 h
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CONTINGUTS

1. PRESENTACIÓ. CONCEPTES FONAMENTALS. ESTEQUIOMETRIA. DISOLUCIONS

Descripció:
Primer es fa una presentació de l'assignatura en la que es parla als estudiants dels objectius de l'assignatura, el programa de les
classes de teoria, seminaris i practiques. S'indica el sistema d'avaluació i com es farà la comunicació professors - estudiants
perquè aquests obtinguin tota la informació sobre l'assignatura.

En aquest contingut es treballa el Tema 1:
- Estructura dels àtoms. Nombre atòmic i massa atòmica
- Isòtops. Massa atòmica natural
- Molècules. Formula molecular. Massa molecular. Pes fórmula
- Mol. Nombre d'Avogadro
- Ions. Estat o nombre d'oxidació
- Les reaccions químiques: equació química. Igualació d'equacions químiques
- Coeficient estequiomètric i relació estequiomètrica. Càlculs estequiomètrics
- Les dissolucions com a reactius químics: unitats de concentració. Preparació de dissolucions. Solubilitat. Neutralitzacions i
valoracions

Activitats vinculades:

Prova final.

Dedicació: 22h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 14h

2. EQUILIBRIS IÒNICS

Descripció:
En aquest contingut es treballa el tema 2:
- Equilibris àcid-base. Constants d'acidesa i basicitat
- Dissolucions reguladores del pH. Predomini d'espècies en dissolució
- Corbes de valoració àcid-base
- Processos redox. Piles galvàniques
- Potencial de una pila. Constant d'equilibri
- Potencials d'elèctrode. Corrosió metàl·lica
- Electròlisi

Activitats vinculades:
Prova final.

Dedicació: 26h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 16h
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3. ESTRUCTURA ATÓMICA I MOLECULAR. ENLLAÇ COVALENT

Descripció:
En aquest contingut es treballen:

Tema 3. Estructura atòmica i taula periòdica.
- Partícules subatòmiques
- Model de Bohr i espectre atòmic de l'hidrogen
- Àtoms polielectrònics.
- La taula periòdica.
- Propietats periòdiques.
- L'enllaç químic: tipus d'enllaços.

Tema 4. Estructura molecular. Enllaç covalent. Polaritat de les Molècules.
- Teoria de Lewis de l'enllaç químic.
- Enllaç covalent. Construcció d'estructures de Lewis
- Geometria molecular. Mètode de la repulsió dels parells d'electrons de la capa de valència (RPECV)
- Moment dipolar d'un enllaç químic. Polaritat de les molècules.

Activitats vinculades:
Prova final.

Dedicació: 19h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

4. ELS COMPOSTOS ORGÀNICS. FORMULACIÓ ORGÀNICA. ISOMERIA

Descripció:
En aquest contingut es treballen:

Tema 5. Els compostos orgànics. Formulació orgànica.
- Introducció als compostos orgànics. L'àtom de carboni
- Formulació i nomenclatura dels hidrocarburs
- Formulació i nomenclatura de compostos amb grups funcionals
- Polímers i Biopolímers

Tema 6. Isomeria.
- Concepte i tipus d'isomeria
- Isomeria estructural: de cadena, de posició, de funció
- Estereoisomeria: geomètrica, òptica
- Anàlisi conformacional

Activitats vinculades:
Prova final.

Dedicació: 35h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Grup petit/Laboratori: 6h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 18h
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5. FORCES INTERMOLECULARS. ESTATS D'AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA. PROPIETATS FÍSIQUES

Descripció:
Tema 7. Forces intermoleculars. Estats d'agregació de la matèria. Propietats físiques.
- Estats d'agregació de la matèria. Canvis d'estat.
- Tipus de forces intermoleculars.
- Tipus de substàncies segons les forces d'interacció entre les partícules.
- Comparació de les propietats físiques entre compostos orgànics

Activitats vinculades:
Prova final.

Dedicació: 17h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 8h

6. REACCIONS DELS COMPOSTOS ORGÀNICS

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Tema 8. Reaccions dels compostos orgànics.

- Naturalesa de les reaccions orgàniques. Reactius nucleòfils i electròfils.
- Classificació de les reaccions orgàniques.
- Reaccions de substitució.
- Reaccions d'addició.
- Reaccions d'eliminació.
- Reaccions de condensació i de hidròlisis.
- Reaccions de Polimerització.
- Acidesa i basicitat dels compostos orgànics.
- Reaccions orgàniques d'oxidació-reducció.

Activitats vinculades:
Prova final.

Dedicació: 17h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h
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7. BIOMOLÈCULES

Descripció:
En aquest contingut es treballa el:

Tema 9. Biomolècules.
- Hidrats de carboni.
- Lípids.
- Aminoàcids, pèptids i proteïnes.
- Bases púriques i pirimidíniques.

Activitats vinculades:
Prova final.

Dedicació: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 8h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Aquesta assignatura està en extinció, per tant ja no te activitats (ni seminaris ni pràctiques) associades.

La qualificació de l'assignatura consisteix en un sol examen (dret a examen) que val el 100% de la nota de l'assignatura.

En aquest examen entra tot el contingut de l'assignatura.
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24/11/2021].  Disponible  a:  http://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5635463.  ISBN
9788429175721.
- Olba, Amparo. Química general: equilibri i canvi. Valencia: Universidad de Valencia, 2007. ISBN 9788437068435.
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- Chang, Raymond. Principios esenciales de química general. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006. ISBN 8448146263.
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http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8079. ISBN 8429170014.
- Atkins, P.W. Las moléculas de Atkins. Madrid: Akal, 2007. ISBN 9788446022541.
- Petrucci, Ralph H. Química general: principios y aplicaciones modernas [en línia]. Undécima edición. Madrid: Pearson Prentice Hall,
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RECURSOS

Altres recursos:
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Enllaços web

Videoteca UPC Grup de Recursos per a la didàctica de la Química Materials docents:

Àudiovisuals amb procediments bàsics de laboratori químic
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1241

Àudiovisuals sobre seguretat en el laboratori químic
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1240

Web de material de laboratori
http://descartes.upc.es/adminmat/grediq/


