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Prerequisits

Cal haver superat les assignatures de l'àrea de la Química anteriors: 102828 Química, 102846 Equilibri
Químic i Instrumentació, i 102844 Química de la contaminació.

Objectius

La finalitat d'aquesta assignatura és la de formar als alumnes en el coneixement de la problemàtica ambiental:
definir el problema, la presa i conservació de mostres, així com el possible pre-tractament i anàlisi final dels
paràmetres necessaris (en funció del tipus de mostra i de la problemàtica ambiental corresponent).

Per això, a través de Casos d'Estudi, s'aniran presentant diferents tècniques d emostreig tan per sòls i
sediments, com per aigües i mostres d'aire. Un cop tenim la mostra presa, cal tenir clar el millor mètode de
conservació en cada cas (incloent recipients de conservació, temperatura, buit, etc). Un cop tenim les mostres,
cal definir el mètode de tractament de les mateixes per aconseguir la informació desitjada, generalment el
contingut de compostos contaminants de diferent tipus, fet que farà que sigui necessari el plantejament d'un
pre-tractament de mostra adequat, també en funció del tipus de mostra.Per tan es tractaran temes d'extracció
amb dissolvent, o extracció en fase sòlida (SPE), així com processos de lixiviació o digestió de mostres,
filtració, ús del Microones Analític, etc.

Un cop la mostra tractada, caldra preparar-la per l'anàlisis i analitzar-la. Aleshores, es mostrarà el potencial de
les diferents Tècniques Analítiques més utilitzades en la caracterització de sistemes mediambientals, en els
quals la Química Analítica és el referent obligat. Es tractarà també de ser capaços de decidir en quin moment i
per quin objectiu qualsevol tècnica analítica instrumental pot ser útil pel coneixement i control del mediambient,
així com pel desenvolupament de la futura activitat professional de l'estudiant actual. Es veurà l'ús de
tècniques espectroscòpiques, electroanalítiques, espectrometries, tècniques de separació (cromatografies,
electroforèsi capil·lar), radioquímica en els diferents casos d'estudi de problemàtiques mediambientals.

L'assimilació dels continguts d'aquesta assignatura és fonamental per comprendre la importància de la
informació analítica en la realització d'una adequada gestió dels recursos naturals, tant la seva explotació

racional com la seva preservació i manteniment. En aquesta assignatura es visualitzarà la importància del
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racional com la seva preservació i manteniment. En aquesta assignatura es visualitzarà la importància del
coneixement multidisciplinari en la resolució de problemes mediambientals complexos, de manera que si cal
s'abordaran conceptes d'altres àrees de coneixement properes i/o relacionades, clau per resoldre qualsevol
problema real que sempre implica el caràcter multidisciplinari d'aquest.

Davant d'un problema mediambiental, l'objectiu principal és que l'alumne d'aquesta assignatura sigui capaç de
saber com plantejar-lo i que tingui al seu abast tota la informació analítica instrumental perpoder decidir quin
tipus de procediment o anàlisi cal seguir per al coneixement d'algun problema mediambiental. D'altra banda,
dels resultats obtinguts es important que l'alumne sigui capaç de saber extreure'n el màxim d'informació, que li
permeti conèixer a fons la situació, fet que permetrà prendre decisions en diversos sentits: remediació,
preservació, control del medi,.....Cal que l'alumne sigui capaç d'interaccionar amb els coneixements adquirits
en d'altres disciplines en la resolució de problemes de caracterització de processos mediambientals tant
naturals com de seguiment de l'impacte provocat en els ecosistemes per activitats antropogèniques.

Competències

Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica
ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques
més rellevants en medi ambient.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa
relacionats amb el medi ambient.
Desenvolupar treballs d'anàlisi de tipus químic a partir de procediments establerts prèviament.
Efectuar avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a
les substàncies químiques i a la indústria química.
Identificar els processos químics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
Interpretar les dades obtingudes de bases de dades o mitjançant mesures experimentals, incloent-hi
l'ús d'eines informàtiques, identificar-ne el significat i relacionar-les amb comportaments en sistemes
ambientals.
Manejar instruments i material estàndards en laboratoris químics de control ambiental.
Reconèixer i analitzar problemes químics i planejar respostes o treballs adequats per a la seva
resolució, incloent-hi, en casos necessaris, l'ús de fonts bibliogràfiques.

Continguts

Presentació de Casos d'estudi

Temes a tractar:

El procediment analític: El problema analític; Matrius ambientals (aire, aigua continental, aigua de mar, pluja,
pols, sediment...). Tècniques i equipament de mostreig. Operacions Prèvies, Tractament de mostra (Extracció
amb dissolvent, SPE, Microones analític).Coneixement dels protocols de determinació i de les tècniques de
mesura. Tècniques de Separació; Components majoritaris i anàlisi de traces. Mesura del senyal: Anàlisi
Instrumental; i Tractament dels resultats.

Tècniques electroquímiques d'anàlisi. (Mètodes elèctrics).

Tècniques espectroscòpiques d'anàlisi. (Mètodes òptics).

Tècniques de separació. Cromatografies.

Radioactivitat ambiental

Quimiometria ambiental
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Química analítica i qualitat. Descripció estadística de la qualitat de las mesures. Introducció a les proves
d'hipòtesi. Calibratge. Regressió lineal. Càlcul de la concentració d'una mostra desconeguda i incertesa.
Mètode de l'addició estàndard. Mètode del patró intern. Sensibilitat i límit de detecció. Senyals i soroll.

Metodologia

Classes de teoria, seminaris i exercicis pràctics

Es combinarà el model expositiu (lliçó magistral), amb suport audiovisual, i activitats formatives que es podran
realitzar en grup o individualment.

A les classes teòriques, el professor oferirà una visió global dels temes tractats i incidirà en aquells conceptes
clau que ajudin l'alumne a comprendre i adquirir els coneixements bàsics propis de l'assignatura, responent a
les eventuals dubtes o qüestions que es plantegin. L'alumne ha de complementar els coneixements adquirits
durant les classes teòriques amb l'ajut tant del material que el professor pugui donar a través del campus
virtual com de la bibliografia recomanada. Per a l'estudi individual i la preparació dels temes en profunditat,
s'indicarà una bibliografia bàsica i complementària. Es dedicaran hores de classe presencial a la resolució
d'exercicis pràctics, tan de manera individual com en grup, sempre amb la supervisió del professor d'aquesta
part.

Les activitats estan concebudes per adquirir les competències específiques així com per desenvolupar les
competències transversals.

D'altra banda, i per afavorir la consecució dels objectius d'aprenentatge plantejats, s'introduiran activitats
formatives encaminades a afavorir l'aprenentatge cooperatiu i la participació dels estudiants. Així, els alumnes
associats en grups seleccionaran a l'inici del curs un tema relacionat amb l'aplicació d'eines analítiques en
l'obtenció d'informació mediambiental i el desenvoluparan al llarg del quadrimestre. Es realitzaran tutories
periòdiques professor-grup de seminari per discutir l'evolució del procés de preparació del treball. Al final del
quadrimestre es faran les presentacions orals dels treballs realitzats pels diferents grups davant el conjunt de
la classe i la seva discussió i avaluació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de Problemes 10 0,4 1, 2, 4, 5, 7

Classes de Teoria 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 7

Sortida de Camp 8 0,32 2, 5, 6

Tipus: Supervisades

Exposició de treballs 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7

Tutories 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Estudi 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7

Preparacio de seminaris 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 7

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant:
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Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant:

A) Nota avaluació individual: Dos exàmens parcials al llarg del curs de tota la matèria (individual). El 1er
parcial tindrà un pes del 40%, i el 2on parcial del 35%. Amb la possibilitat de recuperació (per parcials o del
total de l'assignatura).

B) Nota avaluació conjunta: Treball a desenvolupar per grups al llarg del quadrimestre. Es tractarà d'una
memòria escrita de resum (màxim 10 pàgines) i d'una presentació oral davant dels companys de classe.
Tindrà un pes del 25% en la nota final. De la presentació oral poden sorgir notes diferents per cada membre
del grup.

Per aprovar l'assignatura es demana un mínim de 5 punts (sobre 10) en la mitjana ponderada del conjunt dels
dos exàmens parcials amb el treball.

Per poder fer la mitjana ponderada de cada part (d'avaluació individual i conjunta) cal tenir una nota superior a
4 punts (sobre 10) de cadascuna.

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació
continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 1er parcial (individual) 40% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 7

Examen 2on parcial (individual) 35% 3 0,12 1, 4, 7

Treball en grup 25% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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