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Obligatòria
Semestral

07-08 / 1er 9

Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

 
Habilitats 

 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 

Continguts

 
 

Teoria i problemes  

I. Conceptes generals d'equilibri químic: 1) Equilibri químic i constant d'equilibri. Expressions de la constant
d&

 

 

Pràctica 1. Balances. Material volumètric

 

Metodologia docent

 

Avaluació

 
 

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

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

Per realitzar les activitats1.
cooperatives fora de

Per realitzar les activitats1.
cooperatives fora de
classe, els grups estaran
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classe, els grups estaran
formats per 4-5
estudiants.
Les activitats cooperatives2.
a realitzar fora de classe
tenen com a objectiu la
cerca d?informació i la
resolució de qüestions i
problemes.
Les activitats cooperatives3.
a realitzar fora de classe
caldrà lliurar-les en el
termini fixat, sigui a classe
o a través del Campus
Virtual.
S'obté un no presentat4.
quan no es presenti a
l'examen final de la part
de teoria i problemes, o si
no ha fet les pràctiques de
laboratori
Un estudiant haurà de5.
passar de la OPCIÓ 1
(avaluació continuada) a
l?OPCIÓ 2 (avaluació no-
continuada) en el moment
en què no arribi a la nota
mínima demanada per les
activitats cooperatives o el
control.
En cas de suspendre6.
l?assignatura en primera
convocatòria, nota inferior
a 5 en l?examen final,
l?estudiant es pot
presentar a l?examen de
la segona convocatoria,
mantenint el sistema de
puntuació de l?avaluació
continuada, si és el cas.

formats per 4-5
estudiants.
Les activitats2.
cooperatives a realitzar
fora de classe tenen com
a objectiu la cerca
d?informació i la resolució
de qüestions i problemes.
Les activitats3.
cooperatives a realitzar
fora de classe caldrà
lliurar-les en el termini
fixat, sigui a classe o a
través del Campus
Virtual.
S'obté un no presentat4.
quan no es presenti a
l'examen final de la part
de teoria i problemes, o si
no ha fet les pràctiques
de laboratori
Un estudiant haurà de5.
passar de la OPCIÓ 1
(avaluació continuada) a
l?OPCIÓ 2 (avaluació no-
continuada) en el
moment en què no arribi
a la nota mínima
demanada per les
activitats cooperatives o
el control.
En cas de suspendre6.
l?assignatura en primera
convocatòria, nota
inferior a 5 en l?examen
final, l?estudiant es pot
presentar a l?examen de
la segona convocatoria,
mantenint el sistema de
puntuació de l?avaluació
continuada, si és el cas.

En cas de suspendre1.
l?assignatura en primera
convocatòria, nota
inferior a 5 en l?examen
final, l?estudiant es pot
presentar a l?examen de
la segona convocatoria,
mantenint el sistema de
puntuació de l?avaluació
continuada, si és el cas.
S'obté un no presentat2.
quan no es presenti a
l'examen de segona
convocatòria, o si no ha
fet les pràctiques de
laboratori
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Enllaços

 


