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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Aprendre els fonaments de la termodinàmica i les seves aplicacions a una sèrie de fenòmens
d?equilibris (fases, químics i electroquímics). Introducció als fonaments de Cinètica Química i de
procesos químics fora d'equilibri.

 
Habilitats 

Capacitat de raonar i conceptualitzar fenòmens físicoquímics a bases de magnituds termodinàmiques (formes
d'energia) i de l'estat de la matèria. 
 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 
No es demana capacitats prèvies respecte els continguts conceptuals de l'assignatura.

No obstant, eines matemàtiques i físiques elementals han de ser superades (integracions i derivacions
estàndards, x^n, ln, exp,... noció de força, treball, ...)

Continguts

 
 

Teoria  

15 unitats:
1. Introducció a la termodinàmica clàssica. Gasos. 2. Primer principi de la termodinàmica. 3.
Segon i tercer principis. 4. Energia lliure. 5. Potencial químic (?). 6. Magnituds d?una reacció
química. 7. Equilibri químic. 8. Equilibri de fases. 9. Dissolucions. 10. Sistemes
multicomponents. 11. Equilibri electroquímic. 12. Introducció a la cinètica química. 13. Estudi
cinètic de reaccions químiques. 14. Models teòrics de les velocitats de reacció. 15

 

Problemes  

Aplicacions dels conceptes teòrics en forma d'exercicis, problemes i estudis de casos.
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Metodologia docent

 
L'assignatura de Química Física introdueix nombrosos conceptes relativament abstractes pels iniciants. La
metodologia docent empresa dona un lloc important la difusió i l'assimilació dels conceptes funamentals
donats a classes de teoria.

Per cristalitzar les idees dels estudiants, s'utilizarà frequentment eines divulgatives i aplicatives: estudis de
casos, programes informàtics de simulació d'experiments físico químics. A més a més, aquesta docencia
segueix d'aprop els esquemes donats pels llibres de referència de la matèria.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

- Avaluació continuada a base
de 3 treballs en grups a entregar
al professor
- Estudi de casos o gran
problemes
Al no entregar el treball a la
data limit, s'obté un no
presentat.

- Avaluació continuada a base
de 3 treballs a entregar al
professor. La mitjana de les
notes dels 3 treballs val per un
10% de la nota final.
- Al no entregar el treball a la
data limit, l'alumne obtindrà
un no presentat.

- Un examen parcial a mij curs
comptarà per a un 5% de la
nota final.

-L'examen final compta per un
70 % de la nota total.

Al no assistir a les sessions
d'examens, s'obté un no
presentat

Es pot recupera l'examen final
donat al juny i prou (o sigui
70%)

Bibliografia bàsica

 

P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press, (7th Ed.) 2002.
I.N. Levine, Fisicoquímica, McGraw Hill, 2004.
J.M. Seddon, J.D. Gale, Thermodynamics and Statistical Mechanics, Royal Society of Chemistry, 2001.
J.A. Rodríquez Renuncio, J.J. Ruiz Sánchez, J.S Urieta Navarro, Termodinámica Química, Ed. Síntesis, 1999.
J. Claret, F. Mas, F. Sagués, Termodinàmica Química i Electroquímica, Llibres de l?Index, Universitat. 1997.
E.Brillas, R.M. Bastida, F. Centellas, X. Doménech, Fonaments de Termodinámica, Electroquímica i Cinética, Ed.
Barcanova, 1992.
A. Aguilar, E. Gómez, J.M. Lucas, Cinètica Química, Llibres de l?Index, Universitat. 1997.
S. Logan, Fundamentos de la Cinética Química, Addison-Wesley, 2000.



Enginyeria Química Guia Docent

Curs acadèmic 07-08 Oct 1, 2007

 

Bibliografia complementària

 

Enllaços

 


