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Guia docent
820540 - BAQ - Bioenginyeria Avançada

Última modificació: 23/05/2016
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 713 - EQ - Departament d'Enginyeria Química.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ANTONIO GÁMEZ LÓPEZ

Altres: MARIA PILAR ALMAJANO PABLOS - AURELIO CALVET TARRAGONA - ANTONIO GÁMEZ LÓPEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
2. Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de
la reacció química, disseny de reactors i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

Transversals:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per
exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura utilitza la metodologia docent expositiva en un 40%, i el treball individual i en grups en un 60%.
Aquesta assignatura ha d'avaluar la competència "Ús solvent de recursos de la Informació". Per això s'encarregarà als estudiants la
resolució d'exercicis que impliquin la recerca i selecció de documentació específica prèvia.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

consolidar els coneixements de Biologia i les noves tècniques d'anàlisi biotecnològic.
consolidar i aprofundir coneixements sobre la cèl.lula i les biomolècules.
Aprofundir els factors que controlen els processos biotecnològics industrials.
Analitzar i explicar els aspectes mes rellevants de l'Enginyeria genètica.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Biotecnologia alimentària

Descripció:
Situació actual de la indústria alimentària i desenvolupaments biotecnològics que puguin influir en la mateixa

Objectius específics:
que l'alumne conegui les possibilitats de desenvolupament que representa la biotecnologia per a la industrioa alimentària

Enginyeria genètica

Descripció:
Ampliació de coneixements en enginyeria genètica, desenvolupament de les eines tractades en la biotecnologia.

Objectius específics:
Que l'alumne reforci els seus coneixements en enginyeria genètica i les seves aplicacions a la indústria.

Biorreactors

Descripció:
Instal·lacions industrials de fermentació. Característiques, models i dimensionament. Exercicis.

Objectius específics:
Aprofundir al coneixement dels models teòrics de disseny dels fermentadors industrials i dels seus paràmetres de
funcionament.exemples.

Biofàrmacs

Tractament de residus

Descripció:
utilització de mètodes biotecnològics en l'eliminació d'abocaments accidentals de substàncies clorades, petroli i altres

Objectius específics:
coneixement de les rutes i microorganismes capaços de degradar substàncies tòxiques en la bioremediació

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- 3 controls : 30% cadascun
- exercicis: 10%


