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Objectius de l’assignatura: 
Es realitzen pràctiques de balanços de matèria i energia, cinètica química, 
termodinàmica, circulació de fluids i de transmissió de calor. A més a més dels aspectes 
conceptuals, en aquesta assignatura és important l’organització del treball en el 
laboratori i la qualitat en l’anàlisi i comunicació dels resultats obtinguts 
experimentalment  
 
Assignatures que es recomana haver cursat prèviament: 
Balanços en processos químics, Enginyeria de la reacció química, Operacions bàsiques. 
 
Programa: 
L’assignatura consta de 8 pràctiques experimentals: Balanç de matèria, Balanç 
d’energia mecànica, Balanç d’energia calorífica, Cinètica de reacció homogènia, Calors 
de reacció, Bomba centrífuga, Conducció i Convecció. 
 
Sistema d’avaluació:  

L’avaluació de l’assignatura es basarà en la realització de les pràctiques i els 
corresponents informes i un examen teòric, amb les següents contribucions: 
Sessions Pràctiques: 10%, Informe pràctica : 50%, Examen: 40% de la nota final. (Nota 
mínima 4/10 en l’examen teòric per poder aprovar l’assignatura). 
Per a  l’avaluació de l’informe pràctic es tindrà en compte : 

• presentació de l’informe : segons el format estàndard amb la corresponent 
introducció, materials i mètodes, càlculs i resultats i discussió dels resultats. 

• avaluació i discussió dels resultats obtinguts. 
• conclusions. 
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