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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 optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura optativa).

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Joan Francesc Martí

Altres: Joaquim Font

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
2.  COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I  ESCRITA: Comunicar-se de forma oral  i  escrita amb altres persones sobre els  resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
4. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit
i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
5. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

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:
1. Dissenyar, controlar i gestionar el sistema més adequat per al tractament d'aigües residuals.
2. implementar els tractaments específics per als fangs de depuració
3. Determinació de les tecnologies més sostenibles d'entre diferents opcions
4. Completar el cicle de l'aigua

CONTINGUTS

1.- Procés de fangs activats

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Introducció
- Relacions cinètiques
- Models matemàtics del procés
- Disseny de plantes
- Models de reactors:
Flux continu en tanc agitat
Flux de pistó

Dedicació: 39 h
Grup gran/Teoria: 5h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 23h

2.- Eliminació de nutrients

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Eliminació de fòsfor
- Nitrificació
- Desnitrificació

Dedicació: 22 h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 12h
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3.- Processos de biomassa fixa

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Filtres percoladors
Models matemàtics
Càlcul d'unitats

- Biodiscos
Models matemàtics
Càlcul d'unitats
Optimització dels tractaments

Dedicació: 34 h
Grup gran/Teoria: 5h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m
Aprenentatge autònom: 22h

4.- Tractament de fangs

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Introducció
- Digestió aeròbia i anaeròbia
- Disseny de reactors
- Assecat de fangs

Dedicació: 16 h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 10h

5.- Tractament naturals i reutilització d'efluents

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Introducció
- Sistemes de baixa carrega
- Llacunatge i aiguamolls artificials
- Tecnologia de recuperació d'aigües

Dedicació: 34 h
Grup gran/Teoria: 5h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m
Aprenentatge autònom: 22h



Data: 24/05/2020 Pàgina: 4 / 4

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació Pes
Exercicis 30%
Treballs en grup
Documents resum de treballs
Informe de pràctiques 10%
Exposició oral del treball realitzat
Exàmens escrits 55%
Autoavaluació individual i de grup
Valoració individual per part de professor 5%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

· Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.
· Es pot disposar dels formularis proporcionats en els controls d'aprenentatge o proves.
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