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PROFESSORAT

Professorat responsable: Leopoldo de Miguel Gisbert

Altres: Leopoldo de Miguel GisbertAntonio Gámez López

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements  de  química  de  disolucions:  acidesa  i  basicitat,  equilibri  iònic,  formació  de  complexes  i  equilibris  de  solubilitat.
Coneixements bàsics de química analítica i de química orgànica.Coneixements bàsics de tecnologia mediambiental.Coneixements
bàsics de microbiologia.

REQUISITS

Química Analítica - Cinquè quadrimestre.Química Orgànica -Tercer quadrimestre.Tècnologies mediambientals i sostenibilitat - Quart
quadrimestre.Biotecnologia - Sisè quadrimestre.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements bàsics de química analítica.
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:
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
4. 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 expositiva en un 55 %. El treball individual, en grup i en el Laboratori ocupa en total i de promig
un 25% de l'activitat setmanal i finalment la redacció d'informes i la resolució de problemes té una càrrega del 20%.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir a l'alumne en el concepte i la idea del que s'entén com a qualitat de l'aigua, i dels paràmetres que la defineixen, des del
punt de vista tant físic, químic, biològic, ambiental i organolèptic. Aixi mateix, l'alumne haurà de coneixer les tècniques i mètodes que
s'utilitzen per determianr els esmentats paràmetres, els seus mecanismes i principis de funcionament, i saber desenvolupar exercicis
d'aplicació que defineixin de forma significativa l'anàlisi d'aquests paràmetres de qualitat de l'aigua.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90 60.00

Hores grup gran 45 30.00

Hores grup petit 15 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

TEMA 1 - HIDROQUÍMICA Ó QUÍMICA DE L'AIGUA

Dedicació: 41 h
Grup gran/Teoria: 14h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 23h

TEMA 2 - QUALITAT ECOLÒGICA DELS RECURSOS DE L'AIGUA

Dedicació: 25 h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 3 - QUALITAT DE L'AIGUA POTABLE

Dedicació: 26 h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 4 - QUALITAT DE LES AIGÜES RESIDUALS I REGENERADES

Dedicació: 26 h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 5 - QUALITAT EN ALTRES SISTEMES D'AIGUA

Descripció:
Especificacions tècniques, físicoquímiques i biològiques que defineixen la qualitat de les aigües en el cas de sistemes d'aigua
específics: aigües de bany, aigües de reg, aigües industrials (en especial, aigües tractades per l'alimentació de calderes de vapor,
i aigües de circuïts tancats de refrigeració).

Dedicació: 22 h
Grup gran/Teoria: 7h
Aprenentatge autònom: 15h
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TEMA 6 - GARANTÍA DE QUALITAT DELS RESULTATS ANALÍTICS DE LES AIGÜES

Dedicació: 10 h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 7h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es farà un control parcial de teoria i problemes i un control a final de quadrimestre. Els problemes proposats i les pràctiques
realitzades també seran objecte d'avaluació, i en les darreres s'avaluaran els informes presentats i l'actitud i el treball en el laboratori.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tant els controls com les tasques encomanades s'han de realitzar i lliurar dins les dates prestablertes i en els terminis de temps
indicats.
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