
Data: 18/05/2020 Pàgina: 1 / 2

Guia docent
820546 - BEM - Biofísica: Espectroscòpia Molecular
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Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 745 - DEAB - Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.

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

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

PROFESSORAT

Professorat responsable: Francesc Sepulcre Sánchez

Altres: Francesc Sepulcre Sánchez

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements elementals de Química Orgànica, Química Analítica i Fisicoquímica

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. 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.
2. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen a fer classes teòriques (grup gran) en què el professorat fa una exposició per introduir
els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria, intentant motivar i involucrar l'estudiantat
perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport mitjançant ATENEA.Pràctiques amb ordinadors en
grups petits per que l'estudiant conegui i practiqui amb algunes de les tècniques relacionades amb la Biofísica, com per exemple
l'interpretació d'espectres. Abans de la realització de la pràctica, l'estudiantat ha d'haver fet una lectura prèvia del guió i del material
que el professorat ha preparat de tal manera que conegui els objectius a satisfer en la pràctica. En general, després de cada sessió es
proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup i  que són la base de les activitats
dirigides.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 o en paper.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En  acabar  l'assignatura  Biofísica:espectroscòpia  molecular,  l'estudiant  o  estudianta  ha  de  ser  capaç  de:-  Entendre  les  bases
moleculars  de la  interacció de la  llum amb la  matèria-  Conèixer  les  diferents tècniques espectroscòpiques i  les  metodologies
aplicades.- Conèixer el desenvolupament i l'aplicació d'eines per a la gestió i anàlisi de dades biològiques. Bioinformàtica
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15 10.00

Hores aprenentatge autònom 90 60.00

Hores grup gran 45 30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Espectroscòpia d'absorció: UV-Vis, IR, EXAFS

Cristal·lografia de raigs X

Competències relacionades:
07 AAT N3. 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.
04 COE N3. 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.

Espectroscòpia d'emissió:fluorescència

Dicroisme circular

Dispersió de raigs X de baix angle

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura es qualifica amb una prova final escrita, uyna prova parcial i les pràctiques, segons el següent polinomi:Qualificació=
0.3*pràctiques+0.3*prova parcial+0.4*prova finalBibliografia:1. Espectroscopia atómica y molecular (2004). Requena Rodríguez,
Alberto; Zuñiga Román, José. Editorial Pearson Alhambra.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les pràctiques són obligatòries, i l'alumne ha de portar el material de la pràctica, que prèviament s'haurà facilitat en Athenea. En
finalitzar la pràctica, l'alumne ha de lliurar un informe, de forma individual, de cada pràctica feta, i explicar oralment a la resta dels
companys el s resultats de la pràctica, és a dir, a més de l'informe fet, es valorarà la presentació oral i  pública per part de
l'alumne.Les diferents proves d'avaluació es fan escrites, i consisteixen en diferents qüestions que els alumnes han de respondre.


