
PROGRAMA: 

Pdctica 1. Balances. Material volum6tric 
Teoria: Mesures de massa. Mesures volumetriques. Unitats de concentració i dilucions. Densitat. 
Laboratori: Tecnica de pesada. Determinació de la densitat de dissolucions estandard. Calcul de 
la concentració d'una dissolució de clorur de sodi a partir de la determinació de la seva densitat. 

Practica 2. Separació i purificació de solids 
Teoria: El cremador Bunsen. Filtració per gravetat i succió. 
Laboratori: Separació dels components d'una mescla Filíració i sublimació. Identificació dels 
compostos. Recristal.lització. 

Practica 3. Determinació de la massa equivalent d'un Acid 
Teoria: Volumetria. Cdculs en valoracions. Indicadors. Massa equivalent. Cdcul de la massa 
equivalent d'un acid. 
Laboratori: Preparació d'una dissolució estandard d'un acid. Estandarització d'una dissolució 
d'hidroxid de sodi. Determinació de la massa equivaient d'un acid. 

Pdctica 4. Mesura del pH. Forqa relativa d'acids i de bases 
Teoria: ~ c i d s  i bases. L'escala del pH. El pH-metre. 
Laboratori: Forqa relativa d'acids i bases. Hidrolisi de sals. Solucions amortidores i no 
amortidores. 

Pdctica 5. Extracció simple 
Teoria: Concepte d'extracció simple. Fonament tebric. Equip d'extracció. Emulsions. 
Laboratori: Separació d'una mescla d'acid benzoic, 1'3-dinitrobend i anilina. Extracció amb 
una fase aquosa bhica i &ida. 

Practica 6. Preparació d'un &cid per oxidació d'un aldehid 
Teoria: Reacció d'oxidació d'aldehids a acids carboxílics. 
Laboratori: Síntesi de l'acid benzoic a partir del benzaldehid. 

Pdctica 7. Destiblació 
Teoria: Concepte de destil-lació. Azeotrop. Destil-lació simple i fraccionada. Equip de 
destil-lació. 
Laboratori: Destil-lació d'una dissolució aquosa d'acid propionic. 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

1. L'avaluació es realitzara mitjancant una nota de laboratori i un examen escrit. 
2. La nota final del curs s'obté multiplicant per 0.6 la de laboratori més la de l'examen 

multiplicada per 0.4. 
3. Els alumnes que ha@ realitzat les practiques de laboratori perb no superin una nota de 5, no es 

podran presentar a l'examen escrit. Aquests aiumnes tenen dret a presentar-se en segona 
convocatbria a un examen practic, o repetir les practiques el proper curs. 

4. Si la nota de l'examen escrit es inferior a 4, es considera l'assignatura suspesa i no es pot fer 
mitjana amb la nota de laboratori. 

5. Si l'assignatura esta suspesa y la part de laboratori aprovada (nota superior o igual a 5)' es 
guardara la nota de laboratori durant el curs següent al que s'han fet les practiques (i només per 
un any). En el cas de no presentació als exhens  escrits o anul-lació de convocatories, es perdra 
la nota de laboratori. 

6. Cada sessió de laboratori consta d 'ha  hora de classe tdrica i de 3 hores de laboratori 
improrrogables. L'assisthcia a ambdues sessions és obligatoria. La nota d'una practica no 
realitzada sera de O. 

7. Per realitzar les practiques és obligatori portar: ulleres de seguretat, bata de laboratori, espatuia, 
tisores, paper mil-lirnetrat i calculadora. Molt important: no es poden portar lents de 
con tacte. 


