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CAPACITATS PRÈVIES

Si us plau, busqueu aquesta informació a la versió en castellà.

REQUISITS

Si us plau, busqueu aquesta informació a la versió en castellà.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
2. Capacitat per analitzar, dissenyar, simular i optimitzar processos i productes.
3.  Capacitat  per  resoldre  els  problemes  matemàtics  que  es  plantegen  en  l'àmbit  de  l'enginyeria.  Aptitud  per  aplicar-hi  els
coneixements  sobre  àlgebra  lineal,  geometria,  geometria  diferencial,  càlcul  diferencial  i  integral,  equacions  diferencials  i  amb
derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
4. Capacitat per a la síntesi de la informació i l'autoaprenentatge.
6.  Coneixements  sobre  els  fonaments  de  la  ciència,  la  tecnologia  i  la  química  de  materials.  Comprendre  la  relació  entre  la
microestructura, la síntesi o el processament i les propietats dels materials.
8.  Coneixements  de  termodinàmica  aplicada  i  transmissió  de  calor.  Principis  bàsics  i  aplicació  en  la  resolució  de  problemes
d¿enginyeria.

10. Coneixements bàsics sobre les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat i sobre les aplicacions que tenen.
12. 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.
13. Estudiar la viabilitat del projecte proposat.

Transversals:
14. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
19. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes,
aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
22. 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.
25. 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.
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METODOLOGIES DOCENTS

Si us plau, busqueu aquesta informació a la versió en castellà.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Si us plau, busqueu aquesta informació a la versió en castellà.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció. Revisió dels conceptes i metodologies bàsics d'Enginyeria de Processos i de Producte. Eines bàsiques
de càlcul

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 6h

Generalització del problema de presa de decisions. Formes de representació d'un problema de presa de decisions.
Transformació a un problema matemàtic estàndard

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 8h

Models i eines de millora basats en algorismes d'optimització matemàtica. Utilització

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 16h

Models i eines de millora basats en algorsmes evolutius. Utilització

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h
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Integració d'eines de simulació i d'optimització

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 8h

Integració jeràrquica de models: gestió de cadenes de subministrament

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 12h

Desenvolupament d'un cas d'enginyeria de procés i de producte

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 15h
Aprenentatge autònom: 30h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Si us plau, busqueu aquesta informació a la versió en castellà.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si us plau, busqueu aquesta informació a la versió en castellà.
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