
 

 
 

TERMODINÀMICA I MECÀNICA DE FLUIDS 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: TERMODINÀMICA I MECÀNICA DE FLUIDS  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica 
    Grau en Enginyeria Mecànica 
 
Curs: 2015-2016 / 2 
 
Idioma d’impartició:  Català 
 
Tipus d’assignatura:   obligatòria / optativa 
 
 

 
Professorat 

Responsable:   CARLES PAUL RECARENS  (paul@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Comprendre els principis bàsics de la termodinàmica i la mecànica de fluids. 
Explicar l’efecte dels principis de la mecànica de fluids en màquines i instal·lacions. 
Explicar els conceptes relatius a les magnituds, els aparells de mesura i les lleis i principis bàsics que intervenen 
en la termodinàmica.  
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
Coneixement dels principis de termodinàmica i mecànica de fluids 
 
 
Competències genèriques: 
 
 
Ser capaç de treballar com a membre d’un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció 
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint 
compromisos considerant els recursos disponibles.  
 
 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 13% 
   

Aprenentatge autònom  90 60% 

 
Continguts 



 

1. ESTÀTICA DE FLUIDS Dedicació: 22 h Grup Gran: 10 h 
Grup Petit : 2 h 
Aprenentatge Autònom: 10 h 
 

Descripció Introducció i conceptes bàsics. 
Propietats dels fluids. 
Pressió hidrostàtica. 
Forces hidrostàtiques. 
Flotabilitat i estabilitat. 
 
 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran. 
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit. 
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit 
 

 
2. DINÀMICA DE FLUIDS Dedicació: 28 h Grup Gran: 12 h 

Grup Petit : 2 h 
Aprenentatge Autònom: 14 h 
 

Descripció Introducció a la cinemàtica de fluids. 
Línies i tubs de corrent. 
Gràfiques del flux de fluids. 
Teorema de transport de Reynolds. 
Equació de conservació de la massa 
Equació de Bernoulli. Tub de Venturi. Tub de Pitot. 
Equació general de l’energia. 
Lleis de Newton. 
Conservació de la quantitat de moviment. 
 
 
 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran. 
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit. 
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit 
 
 

 
3. VISCOSITAT Dedicació: 20 h Grup Gran: 8 h 

Grup Petit : 2 h 
Aprenentatge Autònom: 10 h 
 

Descripció: 
 

Anàlisis dimensional. 
Introducció al flux en canonades 
Flux laminar i turbulent. Nombre de Reynolds. 
Viscositat. 
 
 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran. 
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit. 
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit 
 
 
 
 

 
4. TERMODINÀMICA Dedicació: 32 h Grup Gran: 10 h 

Grup Petit : 2 h 
Aprenentatge Autònom: 20 h 
 

Descripció Introducció a la termodinàmica. 
Temperatura i llei cero de la termodinàmica. 
Calor i Primera llei de la termodinàmica. 
Segona llei de la termodinàmica. 
Entropía. 
Màquines tèrmiques. 



 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran. 
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit. 
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit 
 
 
 
 

 
 

 
Planificació d’activitats  

1. PRÀCTIQUES DE LABORATORI 
 

Dedicació: 24 h Grup Petit : 12 h 
Aprenentatge Autònom: 12 h 
 

Descripció general Les pràctiques de laboratori estan relacionades amb els temes teòrics de 
l’assignatura i consisteixen en aquests apartats: 
 
 

Material de suport Material i instrumentació del laboratori de fluids i termodinàmica. 
Plataforma Moodle. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Càlculs previs quan l’experiència ho disposi. 
Informe de cada experiència realitzada. 
20% de la nota final de l’assignatura 
 
 

Objectius específics Prendre mesures de diversos tipus.  
Realització de càlculs teòrics i la seva comprovació experimental. 
Conèixer com es tracten les mesures experimentals: errors en les mesures, 
interpretació de les representacions gràfiques de les mesures. Extreure conclusions 
de les mateixes. 
 

 
2. PRIMERA PROVA PARCIAL ESCRITA 
 

Dedicació: 14h Grup Gran: 2 h 
Aprenentatge Autònom : 12 h 

Descripció general Prova escrita dels continguts desenvolupats 
 
 

Material de suport Apunts 
Bibliografia 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova 
Representa el 40% de la notat total de l’assignatura 
 

Objectius específics L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluativa: recollir informació per 
l'avaluació sumativa. 
 

 
3. SEGONA PROVA PARCIAL ESCRITA 
 

Dedicació: 14h Grup Gran: 2 h 
Aprenentatge Autònom : 12 h 

Descripció general Prova escrita dels continguts desenvolupats 
 
 
 

Material de suport Apunts. 
Bibliografia. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova 
Representa el 40% de la notat total de l’assignatura 
 
 
 
 

Objectius específics L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluativa: recollir informació per 
l'avaluació sumativa. 
 

 
 



 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final és la suma ponderada de les dues proves parcials escrites i les pràctiques de laboratori, amb 
el següent percentatge: 
 
NOTA FINAL = (PROVA1)x(0,40)+(PROVA2)x(0,40)+(PRÀCTIQUES)x(0,20) 
 
Per poder accedir a la suma ponderada cada prova ha d’haver superat una nota igual o superior a 4 i haver 
realitzat totes les pràctiques.  
 
Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de les proves parcials escrites per tots els estudiants que no 
superin l’assignatura en l’avaluació ordinària. La qualificació d’aquesta recuperació substituirà a la de les proves 
1 i 2 dins de l’avaluació sumativa de l’assignatura. 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Cadascuna de les pràctiques de laboratori necessitarà d'un informe (fet pel grup), que es lliurarà al professor en 
un termini màxim de 15 dies desprès de la realització de l'activitat. Aquest serà avaluat i en un termini aproximat 
d'una setmana i s'informarà als estudiants del resultats.  
 
A les proves escrites els professor subministrarà un formulari. L'estudiant sols necessitarà material per escriure i 
una calculadora.  
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparà la 
matèria teòrica, amb nombrosos exemples i exercicis per assimilar els conceptes i de 20 hores amb grup petit on 
tindran cabuda, tant classes de problemes com pràctiques de laboratori.  
 
Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor i/o per 
estudiar-les de forma autònoma, mitjançant els apunts (tant de teoria com de multitud de problemes resolts).  
Les sessions de pràctiques de laboratori seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups de 15-20 
estudiants, dividits en equips de treball de 2-3 alumnes que realitzaran el treball indicat pel professor/ra de 
pràctiques. 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Apunts de Termodinàmica i Mecànica de Fluids. Carles Paul. 
Mecánica de Fluidos. Fundamentos i Aplicaciones. Yunus A. Çengel, John M. Cimbala. Ed. Mac Graw Hill 
Termodinàmica. Yunes A. Çengel, Michael A. Boles. Ed. Mc Graw Hill. 
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