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CAPACITATS PRÈVIES

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

REQUISITS

Química (fase inicial).
Físicoquímica (5é quadrimestre)
Química Analítica (5é quadrimestre)
Química Orgànica (3é quadrimestre)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per a la síntesi de la informació i l'autoaprenentatge.
2.  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.
3. Coneixements bàsics sobre les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat i sobre les aplicacions que tenen.

Transversals:
4. 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.
5. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites
adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
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METODOLOGIES DOCENTS

La STAR es planteja com a sessions teòriques, en algunes d'elles es requerirà un aula amb ordinadors per resoldre problemes i càlculs
relacionats amb l'aprenentatge teòric
Paral·lelament, l'alumnat també ha d'aprendre els conceptes i el llenguatge químic lligat als tractaments d'aigües, els mètodes
analítics pel seguiment de la contaminació, etc..
És realitzaran algunes practiques al laboratori que facilitaran tant la comprensió com l'assimilació d'ordres de magnitud i altres
aspectes pràctics més difícils de transmetré en classes teòriques.
Tenint en compte el caràcter pràctic de l'assignatura l'aprenentatge serà actiu i participatiu en la mesura del possible.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Saber identificar,  gestionar i  optimitzar els diferents cabals amb diferent grau de contaminació que s'obtenen en un procés
industrial.
- Relacionar els processos de tractament d'aigües amb els contaminants que els requereixen
- Conèixer la química que intervé en els processos de tractament d'aigües residuals i els mecanismes de reacció derivats dels
mateixos
- Simular, dimensionar i optimitzar les instal·lacions de tractament de les aigües residuals.
- Dissenyar estratègies per minimitzar la contaminació

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

TEMA 1: Introducció

Descripció:
- Classificació de les fonts de contaminació més habituals, tant industrials com urbanes.
- Contextualització de la problemàtica a Catalunya i Espanya

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives.

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 6h
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TEMA 2: Tractaments d'aigües residuals

Descripció:
- Tractaments convencionals d'aigües residuals
- Noves tecnologies de tractaments d'aigües
- Paràmetres per la caracterització de l'aigua i seguiment del contaminant
- Gestió dels efluents en funció el seu grau de contaminació i cabal

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives.
Pràctiques de laboratori relacionades amb la determinació i calibració de paràmetres propis del seguiment de contaminants
Exercicis amb Excel o Matlab per estudiar la gestió dels diferents cabals d'aigües a tractar a cadascun dels tractaments de la
planta depuradora per tal d'aconseguir reduir al màxim la contaminació global.

Dedicació: 31h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 16h

TEMA 3: Tipus de contaminants. Química lligada als contaminants

Descripció:
- Química lligada als contaminants industrials convencionals: Papereres, Tèxtils, Fertilitzants,...
- Química lligada als contaminants emergents: Farmacèutics, cosmètics, disruptors endocrins...
- Química lligada als tractaments aplicats als contaminants industrials convencionals: Papereres, Tèxtils, Fertilitzants,...
- Química lligada als tractaments aplicats als contaminants emergents: Farmacèutics, cosmètics, disruptors endocrins...

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives.
Pràctiques de laboratori relacionades amb la determinació de paràmetres propis del seguiment de contaminants

Dedicació: 48h
Grup gran/Teoria: 20h
Aprenentatge autònom: 28h

TEMA 4: Aplicació pràctica d'un tractament terciari.

Descripció:
- Coneixements previs de Disseny d'experiments i anàlisis estadístics
- Aplicació concreta per un contaminant donat i un procés de tractament
- Selecció del tractament i els paràmetres d'operació a partir d'estudi bibliogràfic. Presa de decisions i aplicació del disseny
d'experiments.
- Anàlisis i seguiment de la degradació del contaminant.
- Comparació, discussió i anàlisis del cost del tractament versos altres possibles tractaments
- Defensa i discussió de resultats

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives
Experiments al laboratori relacionades amb l'aplicació del procés terciari
Sessions utilitzant EXCEL, MINITAB etc..per discussió i representació de dades

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 40h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

S'avaluen diversos aspectes: Exercicis proposats (a classe i/o no presencials) (30% nota), un projecte realitzat en grup (30 % nota) i
examen final (40 % nota).
Es fa l'alumne conscient que cal realitzar la feina de forma continua i que és difícil l'especulació per garantir un aprovat amb un mínim
de treball. L'examen final de la assignatura, permet discriminar al professorat el treball individual de l'alumne i assegurar-se de que
l'alumnat s'ha esforçat en tots els exercicis realitzats en grup i no només en una part del seu projecte. L'examen final, és l'única nota
individual

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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