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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats
termodinàmiques i de transport, i modelat de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids,
transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
4. Coneixements bàsics i aplicació de la seguretat, higiene i medi ambient.
5. Coneixements i aplicació dels principis de química analítica. Utilització pràctica dels principis d'anàlisis químic.
6. 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.

Genèriques:
1. IGUALTAT D'OPORTUNITATS: Actuar d'acord amb el respecte als valors democràtics recollits a la Constitució espanyola, en especial
a aquells drets derivats del principi d'igualtat de tracte i de la no discriminació per raó de sexe, que regula la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i conforme als valors propis d'una cultura de pau, previstos a la Llei
27/2005, de 30 de novembre, de foment a l'educació i la cultura de la pau.

Transversals:
2. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

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

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- 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 aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores activitats dirigides 18,0 12.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Mètodes òptics d'anàlisis.
- Tractaments i anàlisis d'aigües residuals.
- Fonaments d'enginyeria i operacions unitàries.

Activitats vinculades:
Obligatori si es programen activitats avaluables i/o AD; opcional en altres casos.

Dedicació: 60 h
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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