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Prerequisits

Matemàtiques, física, química, balanços macroscòpics, aplicacions informàtiques.

Objectius

Establir el model d'un sistema a partir de les equacions de canvi de quantitat de moviment, matèria i energia.

Resoldre el model del sistema per via analítica o numèrica, i analitzar i interpretar la solució.

Competències

Aplicar coneixements rellevants de les ciències bàsiques, com són les matemàtiques, la química, la
física i la biologia, i també principis d'economia, bioquímica, estadística i ciència de materials, per
comprendre, descriure i resoldre problemes típics de l'enginyeria química.
"Comprendre i aplicar els principis bàsics en què es fonamenta l'enginyeria química, i més
concretament: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; termodinàmica, equilibri entre
fases i equilibri químic; cinètica dels processos físics de transferència de matèria, d'energia i de
quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química"
Comunicació
Hàbits de pensament
Hàbits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements rellevants de les matemàtiques, la física i la química en l'elaboració i la
resolució dels models de transport.
Aplicar els principis bàsics de l'enginyeria química en l'elaboració i la resolució dels models de
transport.
Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns
professionals com davant de públics no experts.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics
Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
Posar en pràctica les lleis fonamentals de la termodinàmica en problemes d'enginyeria de processos
químics.
Prevenir i solucionar problemes.

Continguts

Equacions de canvi de quantitat de moviment, matèria i energia.

Transport a les interfícies.

Aplicacions de les equacions de canvi.

Metodologia

L'assignatura es desenvolupa amb classes de teoria, de problemes i seminaris.

Durant el curs es proposen treballs que utilitzen mètodes analítics o numèrics per a la seva resolució.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes de teoria, problemes i seminaris 50 2

Tipus: Supervisades

examen global 4 0,16

realització de treballs 40 1,6

Tipus: Autònomes

estudi, resolució de problemes i cerca d'informació 56 2,24

Avaluació

L'actitud a classe és important, la nota global es multiplica per un factor de 0.8 a 1.0 en funció de l'actitud.
Inicialment tothom té un 1.0.

Distribució de la nota: 30 % treballs i 70 % examen.

Els treballs no tenen recuperació.

L'examen de recuparació només és recuperació de l'examen.

La qualificació de Matrícula d'Honor, a banda de la nota numèrica que pot donar-hi accés, tindrà en compte la
proactivitat respecte l'assignatura, la integració personal dels principis de l'assignatura, la capacitat de
relacionar-la amb d'altres assignatures i la fluïdesa, fiabilitat i expressió dels raonaments.
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Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació
de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar qualsevol activitat d'avaluació implicarà
suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

examen global 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

treballs 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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