
Data: 12/06/2020 Pàgina: 1 / 6

Guia docent
860013 - 12005TMS - Tecnologies Mediambientals i
Sostenibilitat

Última modificació: 11/07/2016
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla 2011). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla 2011). (Assignatura obligatòria).
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PROFESSORAT

Professorat responsable: MIQUEL SOLE GUSTEMS

Altres: JOAN FRANCESC MARTÍ BERNADAS - RITA PUIG VIDAL

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4. Coneixements bàsics i aplicacions de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la sostenibilitat
de forma interdisciplinària així  com el  desenvolupament humà sostenible,  i  reconèixer les implicacions socials i  ambientals de
l'activitat professional del mateix àmbit.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura se seguirà amb exposicions per part del professors dels diversos temes i complementarà amb la realització d'exercicis i
problemes que s'hauran de resoldre a classe o portar-los fets de casa en les sessions següents.
A les hores presencials normalment es farà:
- 5 a 10' Solució de dubtes.
- 40 a 45' Exposició del tema
- 5 a 10' Treball per parelles
Per correu electrònic els alumnes faran arribar al professor els dubtes de la sessió anterior.
En grups de 2 alumnes es resoldran i s'exposaran problemes.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Conèixer els components bàsics de maquinari i programari d'un sistema informàtic.
- Detectar, plantejar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic i ambiental.
- Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.
- Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies més sostenibles.
- Conèixer la problemàtica de les emisions atmosfèriques.
- Conèixer els contaminants atmosfèrics i els focus de contaminació.
- Preveure els controls, reduccions i tractaments de la contaminació atmosfèrica.
- Conèixer la problemàtica de les aigües residuals.
- Conèixer els recursos d'aigua i en planifica la gestió.
- Conèixer i aplicar els tractaments adequats.
- Conèixer la problemàtica dels residus sòlids.
- Conèixer les principals fonts d'obtenció d'energia convencional i d'energies renovables.
- Conèixer els sistemes de gestió integral de l'energia.
- Capacitat de desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l'entorn i integrar en els treballs de l'enginyeria.
- Conèixer les diferents tecnologies mediambientals i sostenibilistes i les aplica a l'enginyeria.
- Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió.
- Conèixer una tercera llengua amb un nivell adequat, tant de forma oral com escrita.
- Redactar textos amb l'estructura adequada als objectius de comunicació. Presentar el text a un públic amb les estratègies i els
mitjans adequats.
- Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treballar en equip.
- Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professor, decidint el temps que cal utilitzar
en cada apartat, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

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 mitjà 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Sostenibilitat

Descripció:
1.1. Introducció.
1.2. Futur i sostenibilitat
1.2.1. Paradigma sostenibilista. Desenvolupament sostenible
1.2.2. Indústria sostenible
1.2.3. Models de desenvolupament
1.2.4. Necessitats del canvi
1.3. Cap a la sostenibilitat
1.3.1. Nova economia
1.3.2. El canvi a les renovables
1.3.3. Impacte ambiental
1.3.4. Petjada ecològica
1.3.5. Llocs de treball

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 1.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la sostenibilitat.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 7h 30m

Tecnologia ambiental de l'aire

Descripció:
2.1. Atmosfera
2.2. Contaminació atmosfèrica
2.3. Contaminants i focus de contaminació
2.4. Estratègies de control
2.5. Tècniques de depuració

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 2.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la tecnologia ambiental de l'aire.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 15h



Data: 12/06/2020 Pàgina: 4 / 6

Gestió de l'aigua

Descripció:
3.1. Recursos hidràulics i cicle de l'aigua
3.2. Usos de l'aigua
3.3. Gestió en els diferents usos
3.4. Aigües de procés
3.4.1. Anàlisi d'aigües
3.4.2. Paràmetres específics
3.4.3. Potabilització i tractament d'aigües
3.4.4. Acondicionaments
3.5. Aigües residuals
3.5.1. Paràmetres de contaminació
3.5.2. Característiques de les aigües residuals
3.5.3. Depuració
3.5.4. Paràmetres de qualitat.

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 3.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la gestió de l'aigua.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 50h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 30h

Gestió de residus

Descripció:
4.1. Introducció
4.1.1. Tipus de residus
4.1.2. Marc legal
4.1.3. Classificació i caracterització dels residus
4.1.4. Tipologies i impactes
4.2. Residus industrials
4.2.1. Catàleg de residus
4.2.2. Models de gestió
4.2.3. Agents: Productors, Transportistes i Gestors
4.2.4. Minimització
4.2.5. Residus perillosos
4.3. Residus municipals
4.3.1. Recollida selectiva
4.3.2. Deixalleries
4.3.3. Generació i recollida
4.4. Envasos
4.5. Instal·lacions de processament i de tractament
4.6. Dipòsits controlats

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 4.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la gestió de residus.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 15h
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Gestió de l'energia

Descripció:
5.1. Impactes de l'energia en el medi ambient
5.2. Futur de l'energia i sostenibilitat
5.3. Fonts convencionals d'energia
5.3.1. Disposició i consums d'energia
5.3.2. Oferta i consums comercials d'energia
5.3.3. La problemàtica de l'ús d'energia
5.4. Estalvi energètic i eficiència
5.4.1. Fonts d'energies renovables
5.4.2. Gestió energètica

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 5.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la gestió de l'energia.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

Gestió ambiental

Descripció:
6.1. Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)
6.1.1. La Revisió Ambiental Inicial en els SGA
6.1.2. Indicadors ambientals
6.1.3. Directiva europea sobre la Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (IPPC)
6.1.4. Ecologia Industrial
6.2. Millora del comportament ambiental del producte
6.2.1. Política Integrada de Producte (IPP)
6.2.2. Anàlisi del cicle de vida (ACV); eina de gestió ambiental
6.2.3. Disseny d'ecoproductes
6.2.4. Ecoetiquetes
6.2.5. Comunicació ambiental i compra verda de productes

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 6.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la gestió ambiental.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 7h 30m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

PRESENCIAL:
Avaluació Pes
Exercicis 30 %
Documents resum de treballs 20 %
Exàmens escrits 50 %

SEMIPRESENCIAL:
Avaluació Pes
Exercicis 30 %
Documents resum de treballs 20 %
Exàmens escrits 50 %

En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- És condició necessària superar la prova final per fer mitjana amb la resta de qualificacions.
- Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.
- En cap cas es pot disposar de cap tipus de formulari en els controls d¿aprenentatge o proves.
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