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Guia docent
860026 - 31102EX1 - Experimentació en Química i  Enginyeria
Química I

Última modificació: 14/07/2017
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada.

713 - EQ - Departament d'Enginyeria Química.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (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).

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ROSA MARIA CUADROS DOMÈNECH

Altres: Primer quadrimestre:
MARIA DOLORS BORRÀS FILLAT - MT
ROSA MARIA CUADROS DOMÈNECH - MT, TR
JOAQUIM FONT VALLÈS - TR

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements fonamentals de la química general, química orgànica i inorgànica
i les seves aplicacions en l'enginyeria.
4. Coneixements bàsics i aplicació de la seguretat, higiene i medi ambient.
5. 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 primes i recursos energètics.

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. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.

METODOLOGIES DOCENTS

- L'assistència a les sessions de pràctiques és de caràcter obligatori ja que es tracta d'hores de pràctiques de laboratori. La resta
d'hores són de treball personal, tant per la preparació de les pràctiques com per la posterior realització de càlculs, qüestions i
deducció de conclusions.
- Les pràctiques es realitzaran en grups reduïts. Un cop acabada la pràctica és presentaran les qüestions que es troben al final de
cada procediment i tots els càlculs. Al finalitzar les sessions de laboratori s'escollirà una pràctica a l'atzar per realitzar un informe.
Aquest informe contribuirà a la nota final de l'alumne.
- Cada alumne portarà una llibreta de laboratori on anotarà les dades, càlculs i qüestions. Aquesta llibreta també es valorarà per
contribuir a la nota final.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Consolidar una metòdica de laboratori iniciada en les assignatures de química i experimentació en química.
- Aplicar a la pràctica conceptes teòrics desenvolupats en altres assignatures dels estudis.
- Coneixement de l'ús del material i dels aparells que es troben en un laboratori químic.
- Coneixement de la manipulació dels productes i la seguretat en el laboratori químic.
- Saber desenvolupar-se en el laboratori químic.
- Treball  en equip realitzant un repartiment de feines adequat i  resolent els possibles conflictes que sorgeixin durant la seva
realització.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 42,0 28.00

Hores activitats dirigides 18,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA

Descripció:
- Mètodes volumètrics d'anàlisis.
- Termoquímica
- Operacions Bàsiques
- Síntesi orgànica
- Viscositat

Dedicació: 60h
Grup mitjà/Pràctiques: 60h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

PRESENCIAL:
Avaluació Pes
Exercicis 25%
Documents resum de treballs 25%
Informe de pràctiques 25%
Exàmens escrits 25%

SEMIPRESENCIAL:
Avaluació Pes
Exercicis 25%
Documents resum de treballs 25%
Informe de pràctiques 25%
Exàmens escrits 25%

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