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Descripció general 

Nom de l’assignatura: Química  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica – Grau en Enginyeria Mecànica 
 
Curs: 2014-2015 / 1 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Andreu Comajuncosas (comajunc@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Entendre i utilitzar la terminologia científico-tècnica de la química. 
- Conèixer les idees bàsiques i operacions matemàtiques de l'estequiometria, l'equilibri, la cinètica química, la 
termodinàmica, els estats de la matèria i l'estructura dels elements. 
- Relacionar els enllaços atòmics amb les propietats dels materials. 
- Predir propietats físico-químiques elementals a partir de la composició i de l'estructura d'un compost. 
- Entendre l'estructura de les molècules orgàniques i la seva relació amb la vida. 
- Expressar, analitzar i discutir adequadament els resultats de les mesures experimentals. 
- Analitzar de forma crítica els conceptes teòrics i els resultats experimentals. 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i 
inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d’una manera 
professional i adquireixin les competències que es demostren mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la 
resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.  
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 60 40% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori   

Aprenentatge autònom  90 60% 
 
 



 

 
Continguts 

1. Introducció. Dedicació: 9h 
Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 
7h  

 
 
 

Descripció Ciència i Enginyeria. 
Química i Enginyeria Química. 
El mètode científic. 
Evolució històrica de la Química. 
 

Activitats vinculades Qüestionari sobre el mètode científic. 
Fòrum i enquesta sobre contaminació. 
 

 
2. Química microscòpica. Dedicació: 38h 

Grup gran: 18h 
Aprenentatge autònom: 
20h 

 
 
 

Descripció Configuracions electròniques. 
Radioactivitat. 
Espectroscòpia. 
Efecte fotoelèctric. 
Classificació periòdica. 
Propietats químiques i físiques dels elements. 
Tipus d'enllaç químic. 
Propietats químiques i físiques dels compostos. 
 

Activitats vinculades Qüestionari sobre radioactivitat. 
Primera prova parcial. 
 

 
3. Energia en els processos químics. Dedicació: 38h 

Grup gran: 18h 
Aprenentatge autònom: 
20h 

 
 
 

Descripció Energia interna i entalpia. 
Calor de reacció. 
Entalpia de formació. Llei de Hess. 
Energia d'enllaç 
Equilibri químic. Entropia. Funció de Gibbs. 
Constants d'equilibri. Llei d'acció de masses. Principi de Le Chatelier. 
Cinètica química. 
Energia d'activació. Catalitzadors. 
 

Activitats vinculades Primera prova parcial. 
Exercicis. 
 

 
4. Reaccions químiques. Dedicació: 38h 

Grup gran: 18h 
Aprenentatge autònom: 
20h 

 
 
 

Descripció Reaccions àcid-base. Constants de dissociació. pH. Hidròlisi. 
Reaccions rèdox. Piles electroquímiques. Electròlisi. 
Potencials de reducció. Equació de Nernst. 
Reaccions de precipitació. Solubilitat. 
 

Activitats vinculades Segona prova parcial. 
Exercicis. 
 

 
5. Química orgànica. Dedicació: 27h 

Grup gran: 12h 
Aprenentatge autònom: 
15h 

 
 
 



 

Descripció Hidrocarburs simples, cíclics i aromàtics. Isòmers. Propietats i reaccions. 
Grups funcionals. Exemples. 
Molècules biològiques. Proteïnes, hidrats de carboni, lípids, àcids nucleics. 
 

Activitats vinculades Segona prova parcial. 
 

 
 

 
Planificació d’activitats  

1. Qüestionari sobre el mètode científic (contingut 1).  
 

Dedicació: 8h 
Grup gran: 1h 
Aprenentatge 
autònom: 7h 

 

Descripció general Caldrà llegir un article sobre el mètode científic i respondre un qüestionari 
individualment. 
Una part d'aquest qüestionari serà lliurada abans de la classe, i una altra part serà 
posada en comú, a l'aula, en grups de quatre estudiants. 
El professor designarà un estudiant de cada grup per a exposar oralment, de forma 
molt breu, les conclusions del grup. 
 

Material de suport Article sobre el mètode científic disponible a la web. 
Qüestionari proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar les dues parts del qüestionari, una d'elles individualment, i l'altra, 
incloent els resultats de la discussió del grup. 
La qualificació representarà un 10% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Entendre, resumir i analitzar críticament un article científic. 
Explicar perquè la Química és una ciència. 
Discutir i argumentar l'aplicació del mètode científic a la Química i a altres 
disciplines. 
 

 
2. Fòrum i enquesta sobre contaminació (contingut 1).  Dedicació: 1h 

Aprenentatge 
autònom: 1h 

 

Descripció general Caldrà llegir informació proporcionada pel professor sobre un cas de contaminació, 
buscar informació addicional a Internet i exposar l'opinió a Atenea, primerament en 
format enquesta i posteriorment en format fòrum. 
Aquesta activitat serà únicament virtual, sense participació a l'aula. 
 

Material de suport Descripció del cas proporcionada pel professor. 
Enquesta i fòrum a Atenea. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resposta a l'enquesta i participació al fòrum. 
Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Donar una opinió crítica i fonamentada sobre un problema social relacionat amb la 
química. 
 

 
3. Qüestionari sobre radioactivitat (contingut 2).  
 

Dedicació: 8h 
Aprenentatge 
autònom: 6h 

 

Descripció general Caldrà cercar i llegir informació sobre un tema que no s'exposarà a classe, partint 
d'una llista d'adreces web proporcionada pel professor. 
Caldrà utilitzar aquesta informació per a respondre, en grups de dos estudiants, un 
qüestionari pautat sobre radioactivitat, fisió nuclear i fusió nuclear, amb una extensió 
d'entre tres i cinc pàgines. 
Caldrà mencionar les implicacions econòmiques i socials de la fisió i de la fusió 
nuclear com a fonts d'energia, tant els aspectes positius com els negatius, en termes 
de rendiment, cost econòmic, seguretat i autonomia energètica. 
 



 

Material de suport Llista d'adreces web. 
Qüestionari proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El qüestionari. 
La qualificació representarà un 10% de la nota del curs. 
Es valorarà positivament la utilització de fonts d'informació en llengües estrangeres 
(anglès, francès, italià o alemany). 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Enumerar els avantatges i inconvenients de generació d'energia mitjançant la fisió i 
la fusió nuclears. 
Descriure els fenòmens radioactius. 
 

 
4. Exercicis sobre processos i reaccions químiques 
(continguts 3 i 4).  
 

Dedicació: 
40h 
Grup gran: 20h 
Aprenentatge 
autònom: 20h 

 

Descripció general Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats de Química Inorgànica. 
 

Material de suport Col·lecció d'exercicis. 
Apunts, llibres i altre material de suport. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Generalment aquests exercicis s'hauran de resoldre fora de l'aula. Algun d'ells serà 
resolt pels estudiants dins de l'aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres 
estudiants, i exposat a la pissarra. 
Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Resoldre problemes numèrics de química quantitativa. 
 

 
5. Primera prova parcial (continguts 2 i 3).  
 

Dedicació: 
22h  
Grup gran: 2h 
Aprenentatge 
autònom: 20h 

 

Descripció general Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats als temes 2 i 3. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representarà un 40% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 2 i 3. 
Resoldre exercicis corresponents als temes 2 i 3. 
 

 
6. Segona prova parcial (continguts 4 i 5).  Dedicació: 

22h  
Grup gran: 2h 
Aprenentatge 
autònom: 20h 

 

Descripció general Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats als temes 4 i 5. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representarà un 40% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 4 i 5. 
Resoldre exercicis corresponents als temes 4 i 5. 
 



 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables: 
Qüestionari sobre el mètode científic: 10% 
Qüestionari sobre radioactivitat: 10% 
Primera prova parcial: 40% 
Segona prova parcial: 40% 
Examen de recuperació: 80% 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs, corresponent als temes 2 i 3, i una segona prova parcial a 
final de curs, corresponent als temes 4 i 5. 
Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 20% de la qualificació dels 
qüestionaris, i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 80% de la nota. 
El tema 1 no s'avaluarà amb les proves parcials, únicament amb el primer qüestionari. 
El qüestionari sobre el mètode científic haurà de ser lliurat puntualment en la data fixada. 
El qüestionari sobre radioactivitat serà acceptat encara que es lliuri fora de termini, amb una penalització sobre la 
seva qualificació. 
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura consta de sis hores setmanals de classes presencials a l'aula, on s'aniran alternant l'exposició dels 
conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per part del professor, i ocasionalment, la 
resolució col·laborativa i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels estudiants. 
També es dedicarà un temps de les classes presencials a la realització en grup de l'activitat 1. 
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la realització de les activitats 1, 2, 3 i 4, i a 
la preparació de les proves escrites. 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Flaqué, Concepció [et al.]. Química per a l'enginyeria. Barcelona: Edicions UPC, 2008. ISBN 9788498803556. 
Brown, Lemay, Bursten. Química, la ciencia central. Pearson, 2009. ISBN 978-607-442-021-0. 
Chang. Química. McGraw-Hill, 2010. ISBN 6071503078. 
Herranz. Química para la ingeniería. Edicions UPC, 2009. ISBN 978-84-9880-333-4. 
 
Complementària:  
 
Sales, Vilarrasa. Introducció a la nomenclatura química inorgánica i orgánica. Reverté, 2003. 
Flaqué, Concepció [et al.]. La Química en qüestions i problemes [Recurs electrònic] [en línia]. 6a ed. Barcelona: 
Edicions UPC, 2004 [Consulta: 21/03/2011]. Disponible a: 
<http://bibliotecnica.upc.es/EdUPC/locate4.asp?codi=QU002XXXN>. ISBN 8483017830. 
López. Problemas de química. Prentice-Hall, 2004. 
 
Altres recursos:  
 
Bunge. La Ciencia, su método y su filosofía. Facultat d'Enginyeria, Universitat de Buenos Aires, 1958. (disponible 
a Internet) 
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