
GUIADE
L’ESTUDIANT
2007-2008

Universitat de Vic

ESCOLAPOLITÈCNICASUPERIOR

ENGINYERIATÈCNICA
AGRÍCOLA
Especialitatd’IndústriesAgràries iAlimentàries



Primeraedició:juliolde2007

Edita:ServeidePublicacionsde laUniversitatdeVic

CarrerdePerotRocaguinarda,6.08500Vic.Tel.938894877

UniversitatdeVic.Carrerde laSagradaFamília,7.08500Vic.Tel.938861222.Fax938891063

Impressió:Artyplan



ÍNDEX

Presentació ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

L’EscolaPolitècnicaSuperior _______________________________________________________________________________________________________________________________ 7
Estructura ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7
ÒrgansdeGovern _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7
Professorat iProfessionalsdeServeis _______________________________________________________________________________________________________________ 8

CalendariAcadèmic ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11

OrganitzaciódelsEnsenyaments ______________________________________________________________________________________________________________________ 13
Presentació i objectiusde lacarrera____________________________________________________________________________________________________________________ 13
Adaptacióa l’EspaiEuropeud’EnsenyamentSuperior (EEES) ___________________________________________________________________ 13
BlocdeBiociències ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17
Plad’Estudis _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17
OrdenacióTemporalde l’Ensenyament ______________________________________________________________________________________________________________ 17
Recomanacionsdematrícula ________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
Ofertad’AssignaturesOptatives ___________________________________________________________________________________________________________________________ 18
CrèditsdeLliureElecció __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 19
Assignaturesd’altres titulacionscoma lliureelecció ____________________________________________________________________________________ 19
Reconeixementdecrèdits ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 21
TreballdeFinaldeCarrera ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 22
Ampliaciód’estudis (2nscicles) ____________________________________________________________________________________________________________________________ 27
Pladeconvalidacionsd’E.T.AgrìcolacapaCiència iTec.delsAliments (a laUVic) ________________________________ 28
Pladeconvalidacionsd’E.T.AgrìcolacapaCiènciesAmbientals (plansd’estudisde laUVic) ___________ 28

Assignaturesobligatòries de1rcurs________________________________________________________________________________________________________________ 29
FonamentsMatemàticsde l’Enginyeria _____________________________________________________________________________________________________________ 29
FonamentsFísicsde l’Enginyeria__________________________________________________________________________________________________________________________ 31
FonamentsQuímicsde l’Enginyeria _____________________________________________________________________________________________________________________ 33
Biologia _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 37
Informàtica __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 39
ExpressióGràfica iCartografia ______________________________________________________________________________________________________________________________ 41
Bioquímica___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 43
Tecnologiade laProduccióVegetal_______________________________________________________________________________________________________________________ 45
Tecnologiade laProduccióAnimal _______________________________________________________________________________________________________________________ 47

Assignaturesobligatòries de2ncurs_______________________________________________________________________________________________________________ 49
Economia _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 49
OperacionsBàsiques iTecnologiadelsAliments _____________________________________________________________________________________________ 52
EnginyeriadelMediRural________________________________________________________________________________________________________________________________________ 55
MicrobiologiaGeneral ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 58
Estadística ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 61

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA 3



Assignaturesobligatòries de3rcurs________________________________________________________________________________________________________________ 65
Processatd’Aliments ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 65
Projectes_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 67
MicrobiologiaAlimentària_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 69
Instal·lacions iEdificacions____________________________________________________________________________________________________________________________________ 72
Ciència iTecnologiadelMediAmbient_________________________________________________________________________________________________________________ 73

AssignaturesOptatives ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 75
IndústriesLàcties ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 75
Tractament iAprofitamentdeSubproductesa la IndústriaAgroalimentària _________________________________________ 78
Tractament iGestióde l’Aigua_________________________________________________________________________________________________________________________________ 80
Gestió Integralde laQualitaten la IndústriaAgroalimentària _____________________________________________________________________ 82
IndústriesCàrnies I: Tecnologiade laCarn ________________________________________________________________________________________________________ 84

ComplementsdeFormació ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 87
MediAmbient iSocietat (Complementde formacióperaccediraCiènc.Ambientals) ________________________ 87
Administració i LegislacióAmbiental (Compl.de for.C.Ambientals)__________________________________________________________ 90
Fisiologia (Compl.de formacióperaccediraCiència iTecnologiadelsAliments)__________________________________ 92
Fisicoquímica (Compl.de formacióperaccediraCiència iTecnologiadelsAliments) _________________________ 94
Fonamentsd’Electricitat iElectrònica (Compl.de for.Organització Industrial) _____________________________________ 96
FonamentsdeMecànica (Compl.de formacióperOrganització Industrial)____________________________________________ 97
Genètica (Compl.de formacióperaccediraBiotecnologia)__________________________________________________________________________ 99
Genèticamolecular (Compl.de formacióperaccediraBiotecnologia)_____________________________________________________ 101
Iniciacióa laprogramació (Compl.de formacióperaccediraBiotecnologia)__________________________________________ 103

Assignaturesde lliureelecció_______________________________________________________________________________________________________________________________ 105
DissenyGràfic3D _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 105
TransformaciódeMatèriesPrimeresBiològiques (format“on line”)__________________________________________________________ 107

AssignaturesdeCampus ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 111
AuladeCantCoral I i II________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 111
Creaciód’Empreses __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 113
Cursd’IniciacióalTeatre __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 115
DonesenelSegleXXI:UnaVisió Interdisciplinària___________________________________________________________________________________________ 116
FonamentsHistòricsde laCatalunyaContemporània___________________________________________________________________________________ 118
Històriade laCiència:Ciència,Tecnologia iSocietat_______________________________________________________________________________________ 119
Cultura iCivilitzacióGermàniques _______________________________________________________________________________________________________________________ 120
Cultura iCivilitzacióAnglosaxones ______________________________________________________________________________________________________________________ 121
Cultura iCivilitzacióFrancòfones _________________________________________________________________________________________________________________________ 122

Professoratde l’EscolaPolitècnicaSuperior.Adreceselectròniques __________________________________________ 123

4 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA



PRESENTACIÓ

LaGuia de l’estudiant que teniu a les mans pretén orientar-vos en diferents aspectes acadèmics i orga-
nitzatius. Hi trobareu l’estructura i l’organització de l’Escola Politècnica Superior (EPS), el calendari
acadèmic, l’organitzaciódels ensenyaments i el programade les assignatures.

Centrant-nos en la programació acadèmica, i tenint en compte el context del procés de convergència
cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), voldria subratllar els quatre elements on posa l’ac-
cent l’oferta formativa de l’EPS: suport virtual, metodologia del crèdit europeu, mobilitat internacio-
nal i inserció laboral.

Amb l’objectiu demillorar el procés d’aprenentatge de l’estudiant, l’EPShadesplegat continguts en su-
port virtual a través de la plataforma del Campus Virtual. Aquest suport afavoreix la introducció de
plans de treball per l’estudiant en totes les titulacions, i permet, en el cas de titulacions en format semi-
presencial, la compatibilitzacióde l’activitat acadèmica amb l’activitatprofessional.

Pel que fa a la introducció de la metodologia del crèdit europeu, l’EPS participa en el Pla Pilot
d’Adaptació de Titulacions a l’EEES impulsat per la Generalitat de Catalunya, i està experimentant
amb crèdit europeu des de famés de cinc anys. Us recomano la lectura atenta de l’apartat de la guia so-
bre l’adaptació de l’EPS a l’EEES, per a tenir coneixement de les accions programades a la vostra titula-
cióper aquest curs 2007-08.

En el procés de convergència cap a l’EEES, i buscant afavorir en un futur proper lamobilitat dels treba-
lladors per tot el territori de la Unió Europea, es recomana completar la formació universitària a l’es-
tranger. En aquest sentit, l’EPSofereix la possibilitat de fer el treball final de carrera o de cursar algunes
assignatures en les universitats ambqui té establerts convenisde col·laboració.

Finalment, voldria destacar que les pràctiques dels estudiants en les empreses -formalitzades a través
de convenis de cooperació educativa-, els treballs de final de carrera, els treballs acadèmicament diri-
gits, els projectes de transferència tecnològica i els projectes de recerca permeten establir uns primers
contactes entre els estudiants i les empreses, que afavoreixen una bona inserció laboral. És important
que tingueuencompte aquestespossibilitats enelmomentdeplanificar la vostra formació acadèmica.

Per acabar, us dono la benvinguda en nom de tot l’equip humà de l’Escola Politècnica Superior.
Esperem que el projecte acadèmic de l’EPS us permeti assolir un perfil professional complet i compe-
tent en la titulació que heu triat. Les instal·lacions, els equipaments i el personal de l’Escola Politècnica
Superior estan a la vostradisposicióper ajudar-vos a fer-hopossible.

MiquelCaballeria i Suriñach
Directorde l’EscolaPolitècnicaSuperior

.
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L’Estructura

L’EscolaPolitècnicaSuperiorde laUVic imparteix9 titulacionshomologades i 2 títols propis:
E.T.Agrícola, especialitat d’IndústriesAgràries iAlimentàries
E.T.deTelecomunicació, especialitat deSistemesdeTelecomunicació
E.T.d’InformàticadeGestió
E.T.d’InformàticadeSistemes
E.T. Industrial, especialitat d’Electrònica Industrial
LlicenciaturadeCiència iTecnologiadelsAliments
Enginyeriad’Organització Industrial
LlicenciaturadeCiènciesAmbientals
LlicenciaturadeBiotecnologia
TecnologiesDigitals (títol propi resultantde ladoble titulaciód’E.T. Industrial iE.T.de
Telecomunicació)
Infotecnologies (títol propi resultantde ladoble titulaciód’E.T.d’InformàticadeGestió iE.T.
d’InformàticadeSistemes)

La gestió ordinària en el govern de l’Escola Politècnica Superior correspon al director, el qual delega les
qüestionsd’organitzaciódocent al capd’estudis.

Les unitats bàsiques de docència i recerca de l’Escola són els departaments, que agrupen el professorat
d’unamateixa àrea disciplinària.Al capdavant de cada departament hi ha unprofessor o professora que
exerceix les funcionsdeDirectordeDepartament.

ElsDepartamentsde l’EscolaPolitècnicaSuperior són:
TecnologiesDigitals i de la Informació
IndústriesAgroalimentàries iCiènciesAmbientals
BiologiadeSistemes
Organització Industrial

Òrgansdegovern

Consell deDirecció

És l’òrgancol·legiat degovernde l’Escola:
Estàpresidit pel directorde l’Escola i constituït pels següentsmembres:
Capd’Estudis
Directorsde tots elsDepartaments
Coordinadorsde les titulacions
CoordinadordeComunicació iRelacions ambEmpresa
Representantde l’EscolaPolitècnicaSuperior a laComissiódeRecerca

Claustredel centre

Està constituït per:
El directorde l’Escola, queel presideix.
La restadeprofessorat ambdedicació a l’Escola
Elpersonal nodocent adscrit a l’Escola
Dosestudiantsdecadacarrera
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Professorat iProfessionalsdeServeis

Director MiquelCaballeria i Suriñach
Capd’Estudis: JosepAyats iBansells

Departaments:

Director delDepartament de
TecnologiesDigitals i de la Informació i

Coordinadorde l’E.T.Industrial
i de l’E.T. deTelecomunicació: Moisès Serra i Serra

Coordinadorad’EnginyeriaTècnica
d’Informàtica deGestió i d ’Informàtica

deSistemes: MontserratGómez iVilladangos

DirectoradelDepartament d’ Indústries
Agroalimentàries iCiènciesAmbientals i

Coordinadorade laLlicenciaturade
CiènciesAmbientals: M.ÀngelsCrusellas iFont

Coordinadord’EnginyeriaTècnicaAgrícola
iCiència iTecnologia delsAliments: Xavier Serra i Jubany

Coordinadord’Organització Industrial
iDirector en funcions delDepartament

d’Organització Industrial: JaumeMiquelMarch iAmengual

Adjunt alDepartament
d’Organització Industrial: JoanAntonCastejón iFernández

Director delDepartament de
Biologia deSistemes: JoanBertran iComulada

Coordinadorade laLlicenciaturadeBiotecnologia: MontserratCapellas iHerms

Responsablesd’Àreesde
FuncionamentdelCentre

CoordinadordeComunicació i
Relacions ambEmpresa: ManelVilar iBayó

CoordinadordeRelacions Internacionals: VladimirZaiats

Coordinadord’InnovacióDocent
i deTreballsFinals deCarrera: JuliOrdeix iRigo

Representant de l’EscolaPolitècnicaSuperior
a laComissió deRecerca: Moisès Serra i Serra
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Professorat d’EnginyeriaTècnicaAgrícola,
esp.d’IndústriesAgràries iAlimentàries: AlbertHueso iMorell

M.ÀngelsCrusellas iFont
AnnaDalmau iRoda
CarmeCasas iArcarons
FrancescCastellana iMéndez
JoaquimPla iBrunet
Jordi Suriñach iCodina
Jordi Surinyac iAlbareda
JordiViver iFabregó
JosepAyats iBansells
JosepTuret iCapellas
JoanAntonCastejón iFernández
JulitaOliveras iMasramon
LídiaRaventós iCanet
ManelVilar iBayo
M.CarmeVernis iRovira
M.MercèMolist iLópez
MireiaOlivella iGarcia
MontseMasoliver iPrieto
MontserratVilalta iFerrer
MontserratCapellas iHerms
NúriaBarniol iNoguer
RogerEscriu i Justo
VíctorLópez iGrimau
VladimirZayats
Xavier Serra i Jubany

Responsablesdels laboratoris:

Responsable delsLaboratoris
d ’Electrònica iTelecomunicacions: Jordi Serra iEspaulella

Responsables de lesAules d ’Informàtica: XavierEscalera iBarrionuevo
Jordi Serra iEspaulella

LaboratorisAgroalimentaris i deMediAmbient: ConxiOliveras i Sala
OriolLecina iVeciana
JoaquimPuntí i Freixer

Personalnodocent:

Secretaria deCentre: AnnaBallús iPujol
GinaMorcillo iMercader
Núria Solé iCasals

SecretariaAcadèmica: EstherGaja iGonzález
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CALENDARIACADÈMIC2007/2008

Començamentdel curs:
1 d’octubrede2007, dilluns

Docènciadel 1r quadrimestre:
fins al 24degenerde 2008, dijous

Avaluacióde 1rquadrimestre:
del 28degener al 16de febrerde 2008

Segonaconvocatòria extraordinàriad’exàmensper a les assignaturesdel 1r quadrimestre:
del 31 demarç al 12d’abril de 2008

Docènciadel 2nquadrimestre:
del 18de febrer al 4de junyde2008

Avaluacionsdel 2nquadrimestre:
del 10de juny al 30de junyde2008

Avaluacionsde setembre (segonaconvocatòria extraordinàriad’exàmensper a les assignaturesdel 2n
quadrimestre i anuals):
de l’1 de setembre al 18de setembrede2008

Dies festius:
12d’octubrede2007, divendres, elPilar
13d’octubrede2007, dissabte,Pont
1denovembrede2007, dijous,Tots Sants
2denovembrede2007, divendres,Pont
3denovembrede2007, dissabte,Pont
6dedesembrede2007, dijous,Diade laConstitució
7dedesembre, divendres,Pont
8dedesembrede2007, dissabte, laPuríssima
23d’abril de 2008, dimecres, Sant Jordi
1 demaigde 2008, dijous,FestadelTreball
2 demaigde 2008, divendres,Pont
3demaigde 2008, dissabte,Pont
12demaigde 2008, dilluns, SegonaPasqua (festa local)
24de junyde2008, dimarts, Sant Joan
5de juliol de 2008, dissabte,FestaMajordeVic (festa local)
11 de setembrede2008, dijous,DiadaNacional

Vacances:
Nadal: del 22dedesembrede2007al 7degenerde 2008, ambdós inclosos
SetmanaSanta: del 15 al 24demarçde2008, ambdós inclosos
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Presentació iobjectiusde lacarrera

Elmónagroalimentari està immers enunprofundprocésde renovació. Lamillora de la qualitat dels ali-
ments, l’atenció almedi ambient i la biotecnologia alimentària en són alguns exemples.Aquest panora-
ma canviant fa que la formació universitària d’un enginyer tècnic agrícola, en l’especialitat d’Indústries
Agràries iAlimentàries, hagi de sermoltpluridisciplinarper tal que s’adapti als nous temps.

Els estudis universitaris han de proporcionar-li els coneixements necessaris per desenvolupar diferents
tasques professionals relacionades ambels processos industrials de transformaciódeproductes agríco-
les. És a dir, amb les instal·lacions de conservació, amb els sistemes de refrigeració, amb el transport
dels aliments, amb la caducitat dels productes, amb la tecnologiadels envasats, ambel control de la qua-
litat, etc.

Els enginyers tècnics agrícoles formats a l’Escola Politècnica Superior de la UVic són professionals di-
nàmics i creatius, amb una àmplia base de coneixements, tant en l’àmbit de l’enginyeria com en aspec-
tesquímics, biològics, físics, econòmics..., tots ells aplicats a la indústria alimentària.

Adaptacióa l’EspaiEuropeud’EnsenyamentSuperior (EEES)

LaUniversitat deVic, i ambella l’EscolaPolitècnica Superior, l’any 2001 va iniciar el procés de canvi i de
reflexió per la implantació del crèdit europeu en els estudis universitaris. Des de llavors ençà, s’han
adaptat a aquesta novametodologia a algunes assignatures de diverses titulacions i a quatre titulacions
senceres: Grau d’Educació Social (EUCS), Grau de Traducció (FCHTD), Grau d’Enginyeria de
Telecomunicació (EPS) iGraud’Enginyeriad’Electrònica Industrial (EPS).

El procés de construcció d’aquest nouEspai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), que arrenca de
laDeclaració deBolonya (1999), pretén adoptar un sistemade titulacions comparable als sistemes edu-
catius superiors europeus per augmentar la competitivitat internacional en el termini del 2010.Els dos
objectius clausd’aquestnouprocés són:

- Facilitar lamobilitat d’estudiants, professors i titulats per a incrementar la qualitat i promoure la
cohesió europea.

- Potenciar la transmissiódeconeixementuniversitat-societat i afavorir unamillor integraciódels
titulats enelmercat laboral.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, les universitats de tots els països d’Europa i les seves respectives
administracions estan treballant, enmoltsdiversos àmbits, de cara aquesta fitadel 2010.

En aquest context, l’Escola Politècnica Superior el curs 2005/06 va iniciar el Pla Pilot d’Adaptació a
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior del títol propiGrau d’Enginyeria deTelecomunicació (EPS) i
Grau d’Enginyeria d’Electrònica Industrial (EPS). La implantació ha estat progressiva, així, durant
aquest curs es farà l’adaptaciódel tercer cursde lesdues titulacions.

Pel que fa a la resta de titulacions de l’EPS durant aquest curs 2007/08 s’iniciarà l’adaptació a l’EEES
amb la definició de les competències que habilitaran, en un futur, l’estudiant com a professional.
Aquest és un dels pilars fonamentals del nou programa de formació de les titulacions.Així, quan l’estu-
dianthagi finalitzat els estudis, hade serdecapaçde:

1.Adquirir competències, habilitats, recursos i tècniques propis de la professió amb la finalitat
dedissenyar, desenvolupar i avaluarprojectes.



2.Tenir aptitudsper cercarnoves eines imetodologies.
3.Desenvolupar la capacitat crítica i la responsabilitat ètica en les activitatsprofessionals.

El ProjecteTuning Educational Structures in Europe diferencia les competències instrumentals de les
interpersonals i les sistèmiques, tal coms’indica enels següents apartats.

a)Competències instrumentals. Sónaquelles capacitats cognitives relacionades amb la capacitat de co-
nèixer, entendre i operar amb idees i pensaments; capacitats metodològiques, relacionades amb la
transformació de l’entorn; capacitats d’aplicació de coneixements adquirits i capacitats relacionades
amb l’organització del temps i les estratègies d’aprenentatge, presa de decisions o resolució de pro-
blemes; capacitats tècniques relacionades amb l’ús d’aparells tècnics, informàtics o de gestió de la in-
formació; i capacitats lingüístiques de comunicació oral i escrita o de domini d’una llengua estrange-
ra.

b)Competències interpersonals. Fan referència a capacitats individuals, com ara la capacitat d’expres-
sar els propis sentiments, la capacitat per a la crítica i l’autocrítica, o a capacitats socials relacionades
amb les capacitats interpersonals o el treball en equip o l’expressió del compromís ètic i social, i que
tendeixena afavorir processosd’interacció social i de cooperació.

c)Competències sistèmiques. Són aquelles quepossibiliten l’anàlisi dels problemes i les situacions pro-
fessionals de forma global. Suposen una combinació de comprensió, sensibilitat i coneixement.
Inclouen, per exemple, la capacitat per planificar canvis i fer millores en la totalitat del sistema i per
dissenyar nous sistemes, la capacitat de lideratge, i de mostrar iniciativa i esperit emprenedor. Les
competències sistèmiques requereixen la base de la prèvia adquisició de les competències instru-
mentals i interpersonals.

D’altra banda, aquestes competències poden ser transversals (tambéanomenades genèriques) o especí-
fiques. Les transversals són un llistat de 30 competències definides en el projecteTuning Educational
Structures in Europe comunes a totes les professions d’un nivell de qualificació universitària. En canvi
les específiques sónuna relacióde lesprincipals competències quehauriadedominarungraduat enuna
professió determinada.És a dir, perfil professional quehauria de tenir un estudiant al finalitzar els estu-
dis.
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Pelque fa a les competències específiques, estructurades enunúnic grup,d’EnginyeriaTècnica
Agrícola, especialitatd’IndústriesAgràries iAlimentàrieshanquedatdefinides tal coms’indica a
continuació:

-CompetènciesEspecífiques
-ConeixementsdeMatemàtiques iFísica
-Coneixementsde fonaments físics, químics i bioquímics.
-Coneixementsbàsicsdebiologia fonamental, biologia animal i vegetal imicrobiologia.
-Capacitatper a realitzarmesures i càlculs
-Capacitatper a realitzar valoracions,taxacions i peritacions.
-Capacitatper a realitzar controls, estudis, informes i altres treballs relacionats amb l’especialitat.
-Ampli coneixementdels fonaments científics i dels sistemesde representaciónecessaris per a la for-
mació acadèmica enenginyeria.
-Coneixementde l’estructura,morfologia i principals processos fisiològics enanimals i plantes, així
comde les aplicacionsde labiotecnologia en la industria agroalimentària.
-Capacitatper a la identificació, valoració i propostadecorrecciód’impactes ambientals en activitats
agroindustrials.
-Caracteritzacióqualitativade lesmatèriesprimesobjectedemanipulació, condicionament i/o trans-
formacióen la industria agroalimentària.Avaluació i previsióde la simptomatologia lligada a reaccio-
nesdecaràcterquímic i/obioquímic en lesmatèriesprimes
- Suficiència en la formulació, anàlisis i seguimentd’instal·lacions en l’enginyeria agroalimentària.
Projectesdecontrol automàticdeprocessos.Redacciód’especificacions.
-Controlar totes les operacions que intervenen en els processos industrials de fabricació, transforma-
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Instrumentals

Capacitat d’anàlisi i de síntesi

Capacitat d’organitzar i de planificar

Coneixement bàsic general

Posar els fonaments en el
coneixement bàsic de la professió

Comunicació oral i escrita en la
pròpia llengua nativa

Coneixement d’una segona llengua

Destresa en l’ús elemental de la
informàtica

Destresa en l’ús de la informació
(habilitat per comprendre i analitzar
la informació de fonts diferents)

Resolució de problemes

Presa de decisions

Interpersonals

Habilitats per a la crítica i
l’autocrítica

Treball en equip

Destreses interpersonals

Habilitat per treballar en un equip
interdisciplinari

Habilitat per comunicar-se amb
experts d’altres camps

Apreciació de la diversitat i la
multiculturalitat

Habilitat per treballar en un context
internacional

Compromís ètic

Sistèmiques

Capacitat per aplicar el coneixement
a la pràctica

Destreses de recerca

Capacitat per aprendre

Capacitat per adaptar-se a situacions
noves

Capacitat per generar noves idees
(creativitat)

Lideratge

Comprensió de les cultures i els
costums d’altres països

Habilitat per treballar amb
autonomia

Disseny i direcció deprojectes

Iniciativa i esperit emprenedor

Preocupació per la qualitat

Disposició per l’èxit

La següent taulapresenta les 30competències transversals estructurades enels tres grups:

CompetènciesTransversals



ció i/o fraccionament i envasatdeproductes alimentaris contemplats en la legislació vigent.
-Coneixements dels sistemes productius i de conservació. Planificar, coordinar i desenvolupar tasques
complexesdemanteniment correctiu, preventiu i predictiu.
-Analitzar qualitativament i quantitativament el funcionament i millora dels processos i persones al
seucàrrec.
-Avaluar, controlar i gestionar la qualitat alimentària. Implementar sistemes dequalitat.Realització de
controls dequalitat (físic, organolèptic imicrobiològic) en les industries agroalimentàries.
-Analitzar I avaluar els riscs alimentaris.Disseny, execució i seguiment de sistemes d’Anàlisis deRiscs i
Control dePuntsCrítics.Gestióde la seguretat alimentària.
- Ser capaços de trobar informació rellevant sobre els problemes objecte d’estudi i ser capaç de valorar-
los.
- Ser capaços de trobar informació rellevant sobre els problemes objecte d’estudi i ser capaç de valorar-
los.
-Facultat per al disseny de programes i línees de desenvolupament en l’organització i gestió d’empreses
agroalimentàriesper aoptimitzar els resultats socioeconòmics imediambientals de lesmateixes.
-Dissenyar, redactar i dirigir projectes relacionats amb l’especialitat. Desenvolupament d’idees i pro-
jectes viables enenginyeria.Capacitatd’execució, gestió i avaluaciódeprojectes.
-Coneixementsbàsics enprogramacióper a resoldreproblemes ambtractament informàtic
-Conèixer lanormativa tècnica i legal aplicable a cadaprojectede formaparticular i genèrica.
-Tenir en compte els efectesmediambientals, culturals i socials en cadascuna de les solucions dissenya-
des.
-Pressupostar i seguir el costde la implementacióde les solucionsproposades.
-Utilitzar eines informàtiques per a l’anàlisi de la informació i per a l’ajuda a la resolució de problemes
d’enginyeria.
- Integració de coneixements de la enginyeria per a l’aportació i desenvolupament de la innovació tec-
nològica.
- Integració dels conceptes de producció, inversió, qualitat i marketing en les industries agroalimentà-
ries.
- Ser capaçosd’organitzar i dirigir a unnombredepersonesper a la realitzaciód’una tascadonada.
- Ser capaçd’informar sobre activitats complexespermitjà d’informes efectius i dissenydedocumenta-
ció.
- Ser capaçdeportar a termeexposicions efectives i dedonar i rebre instruccions clares.
-Conèixer i aplicar els principis ètics professionals, sent especialment rigorós en aquells casos enque es
puguiposar enperill la seguretatde lespersones.
-Treballar en un entorn internacional amb respecte de les diferències culturals, lingüístiques, socials i
econòmiques.
-Reconèixer la necessitat d’un aprenentatge independent al llarg de la vida i tenir la capacitat de realit-
zar-lo.
-Conèixer l’impacte de les solucions l’enginyeria enun context social i demostrar coneixement del des-
envolupament sostenible, així comde la sevanecessitat.

La introduccióde les competències transversals i específiques enel currículumde la titulacióhadepos-
sibilitar a l’estudiant el desenvolupament d’un conjunt d’atributs que li permetin desenvolupar fun-
cionsprofessionals, i també socials, en el nou context basat en el coneixement transversal, la globalitza-
ció i l’elevatnivell tecnològic.
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BlocdeBiociències

Els estudis d’E.T.Agrícola a l’EPSde laUVic formenpart d’unbloc de titulacions que constitueixen l’à-
rea de coneixement de «biociències», amb moltes interrelacions entre elles per tal de poder aprofitar
aquelles especificitats de cadascuna que complementen a la resta.Aquest bloc de titulacions està cons-
tituït, amés de l’E.T.Agrícola en l’especialitat d’IndústriesAgràries iAlimentàries, per la Llicenciatura
deCiència iTecnologiadelsAliments (2ncicle), laLlicenciaturadeCiènciesAmbientals (de 1r i 2n cicle)
i la llicenciaturadeBiotecnologia (de 1r i 2ncicle).

Les sinergies entre aquestes quatre titulacions enriqueixen els estudis d’E.T.Agrícola i fan que els estu-
diants d’aquesta carrera a la UVic assoleixin un grau d’especialització addicional als coneixements ad-
quirits en les assignaturesoptatives, les quals s’emmarquenen les següents línies:

IndústriesAlimentàriesdeDerivatsVegetals
IndústriesAlimentàriesdeDerivatsAnimals
AspectesMediambientals de la IndústriaAgroalimentària
Gestió en la IndústriaAgroalimentària

Plad’Estudis

L’homologació del Pla d’Estudis d’E.T. Agrícola, especialitat d’Indústries Agràries i Alimentàries, de
l’Escola Politècnica Superior està publicada al BOE 233 de 29 de setembre de 1998, modif. 312
(10.11.2001) i l’homologació del Títol al BOE 90 del 15 d’abril de 1998, Real Decret 435/1998 de 20 de
març.

D’acord amb el Pla d’Estudis, els ensenyaments d’E.T. Agrícola, especialitat d’Indústries Agràries i
Alimentàries, s’organitzen en tres cursos de dos quadrimestres cadascun, amb un total de 213 crèdits,
entre els quals n’hi ha de teòrics i de pràctics. Cada quadrimestre té una durada de 15 setmanes lectives i
cada crèdit equival a 10horesdeclasse.

Els 213 crèdits estandistribuïts de la següentmanera:

Matèries troncals: 112,5
Matèriesobligatòries: 55,5
Matèriesoptatives: 22,5
Matèriesde lliure elecció: 22,5

Ordenació temporalde l’ensenyament

PRIMERCURS C.A. C.A.

Anuals

FonamentsMatemàticsde l’Enginyeria 12

FonamentsFísicsde l’Enginyeria 9

FonamentsQuímicsde l’Enginyeria 12

1rQuadrimestre CA 2nQuadrimestre CA

Biologia 7,5 Bioquímica 6

Informàtica 4,5 Tecnologiade laProduccióVegetal 9

ExpressióGràfica iCartografia 6 Tecnologiade laProduccióAnimal 6
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SEGONCURS CA

Anuals

Economia 12

OperacionsBàsiques iTecnologiadelsAliments 12

EnginyeriadelMediRural 12

1rQuadrimestre CA 2nQuadrimestre CA

MirobiologiaGeneral 7,5 Estadística 6

Optativa 7,5 Optativa 7,5

LliureElecció 7,5

TERCERCURS CA

Anuals

Processatd’Aliments 9

1rQuadrimestre CA 2nQuadrimestre CA

Projectes 6 MicrobiologiaAlimentària (1rQ) 6

Instal·lacions iEdificacions 6 Ciència iTecnologiadelMediAmbient 7, 5

Optativa 7,5 Treball Final deCarrera (TFC) 12

LliureElecció 7,5 LliureElecció 7,5

Recomanacionsdematrícula

Percursar l’assignatura: Es recomanahavercursat:

O.B. iT.Aliments F.Matemàticsde l’Enginyeria

F.Físicsde l’Enginyeria

MicrobiologiaAlimentària MicrobiologiaGeneral

Processatd’Aliments O.B. iT.Aliments

Instal·lacions iEdificacions EnginyeriadelMediRural

Ofertad’AssignaturesOptatives

Les assignaturesoptatives s’agrupenen tresblocs:

1.Aspectesmediambientals de la indústria agroalimentària
-Tractament iGestióde l’Aigua
-Tractament iAprofitamentdeSubproductes a la IndústriaAgroalimentària

2. IndústriesdeDerivatsVegetals
- IndústriesExtractives iConserveres
- IndústriesFermentatives
-Tecnologiade l’Envasat

3. IndústriesdeDerivatsAnimals
- IndústriesCàrnies I
- IndústriesLàcties



Amésamés, també s’ofereixen les assignatures

-Gestióde laQualitat a la IndústriaAgroalimentària
-Biotecnologia alimentària I

Durantel curs2007-08s’oferiran les següentsassignaturesoptatives:

1r quadrimestre 2nQuadrimestre

IndústriesLàcties Tractament iGestióde l’Aigua

Tractament iAprofitamentdeSubproductes Gestióde laQualitat a la Ind.Agroalim.

IndústriesCàrnies I

ProducciódeMatèriesPrimeresBiològiques
(format “on line”)

CrèditsdeLliureElecció

L’obtenciódelsCrèdits deLliureElecció requerits enelPlad’Estudispot fer-seper les següents vies:

A.Cursant i aprovant lesAssignatures de Lliure Elecció que s’ofereixen en els ensenyaments de laUni-
versitat deVic.

B.Per reconeixementd’altres estudis reglatsdenivell universitari.

C.Per reconeixementd’activitats d’interès acadèmicno reglades anivell universitari.

AssignaturesdeLliureElecció

L’estudiantpodrà triar lesAssignaturesdeLliureElecció:

–Entre les assignaturesoptativesofertades enel seupropi ensenyament.

–Entre la resta d’assignatures ofertades en els ensenyaments de laUVic, ja siguin troncals, obligatòries,
optativesode lliure eleccióper aquells ensenyaments, amb les següents excepcions:

•Assignatures subjectes aprerequisits i incompatibilitats.
•Assignatures que el seu contingut coincideixi enmés d’un 20%ambalgunade les assignatures
delPlad’Estudis quehadecursar l’estudiantper a l’obtenciódel títol corresponent.

Assignaturesd’altres titulacionscomalliureelecció

Formatpresencial (consulteucadacas)

Espodenobtenir crèdits de lliure elecció cursant assignaturesd’altres titulacionsque s’imparteixena la
UVic.Aquí tens la llistade lesmés adequadesperquè les segueixin estudiantsmatriculats enaltres titu-
lacions:
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Àmbit de ciències
Administració i legislació ambiental
Aspectes legals i socials de la biotecnologia
Educació ambiental
Energies renovables
Immunologia
Matemàtica inicial
Medi ambient i societat
Meteorologia i climatologia
Sistemes de gestió ambiental
Sistemes d’informació geogràfica

Àmbit tècnic
Automatització industrial
Ciència i tecnologia delmedi ambient
Creació i gestió de bases de dades
Iniciació a la programació
Introducció a la lògica

Àmbit d’humanitats
Alemany I
Anàlisi del discurs
Aprofundiment en llengua catalana
Art imuseus aCatalunya
Desenvolupament humà, diversitat i
sostenibilitat
Elmóndes de la IIGuerraMundial
Francès I
Història contemporània.De la primera a la
segona guerramundial
Literatura catalana
Literatura espanyola
Literatura i societat
Literatura i traducció
Metodologia i pràctica de la traducció II, anglès-
català. (Iniciació a la traducció, anglès-català).
Impartició en format semipresencial.
Metodologia i pràctica de la traducció II, anglès-
espanyol. (Iniciació a la traducció, anglès-
espanyol). Impartició en format
semipresencial.
Organitzacions internacionals polítiques i
econòmiques
Sintaxi
Taller de creació de textos
Tallers literaris

Àmbit de ciències de la salut
Actuació en situacions d’emergència
extrahospitalària
Alimentació i cultura

Antropologia de la salut
Dietètica
Envelliment, societat i salut
La funció del dibuix i l’activitat lúdica en el nen
Nutrició
Psicologia de les conductes alimentàries
Salut i alimentació
Salut pública
Sexualitat humana
Trastorns alimentaris infantils i juvenils

Àmbit de ciències socials
Administració de recursos humans
Biblioteques escolars i infantils
Cerimonial i protocol
Competitivitat i innovació a l’empresa
Comunicació a lesONG
Comunicació a les Pimes
Comunicaciómediambiental
Economia de l’empresa
Economia política
Evolució històrica del turisme
Fonaments de comunicació digital
Fonts d’informació especialitzada en economia i
empresa
Fonts i serveis d’informació general
Gestió de l’empresa
Història de la publicitat i les relacions públiques
Història econòmicamundial
Informació electrònica
Informació i comunicació a les organitzacions
International BusinessCulture
Introducció a les ciències de la informació
Llenguatge de la comunicació
Màrqueting de serveis i unitats d’informació
Nouperiodisme
Opinió pública
Periodisme cultural
Periodisme esportiu
Periodisme gastronòmic
Política industrial i tecnològica
Publicitat i promoció de vendes
Sistemes d’informació per a la gestió
Sociologia del treball i de l’empresa
Taller deweblogs
Tècniques de comerç exterior
Tècniques de recuperació de la informació
Teoria i estructura de la comunicació d’empresa I
Turisme imedi ambient
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Pots consultar els programes d’aquestes assignatures al campus virtual i els d’altres assignatures que no
figurenenaquesta selecció a les guiesde l’estudiant.
Recorda que, per poder-te matricular a assignatures d’altres ensenyaments, necessites l’autorització
del/la capd’estudis de la teva titulació i del/la de la titulacióon s’imparteix l’assignatura escollida.

Reconeixementdecrèdits

Reconeixementdecrèditsperestudis reglatsdenivell universitari

El fet d’haver cursat i superat assignatures d’estudis reglats de nivell universitari pot proporcionar a
l’estudiant, si ho sol·licita, crèdits de lliure elecció. En aquest cas s’hauran de reconèixer per assignatu-
res completes i per la seva totalitat en nombre de crèdits. No es podran atorgar crèdits parcials ni ator-
gar-nemésdels dequèconsta l’assignatura reconeguda.

El reconeixementdecrèdits els autoritza elCapd’Estudis.

Reconeixementdecrèditsperactivitatsd’interèsacadèmicnoregladesanivell universitari

La realització d’activitats fora de l’ensenyament reglat que contribueixi a l’establiment de vincles entre
l’estudiant i l’entorn social i laboral poden ser valorades amb el reconeixement de crèdits de lliure elec-
ció.Aquestes activitats s’haurande realitzar durant el períodede l’ensenyament. Sónactivitats d’aquest
tipus:

–ConvenisdeCooperacióEducativa: Pràctiques tutorades enempreses.
–Experiènciaprofessional:Treball desenvolupat ambcontracte laboral.
–Activitats de formació complementària: Cursos, seminaris i activitats congressuals externes a la
UVic.
–Treballs acadèmicament dirigits (sempre i quan no coincideixin amb treballs realitzats dins la carrera
ni ambassignaturesd’aquesta).
–Activitat esportiva: Els estudiants que estiguin federats i que participin en campionats esportius re-
presentant a laUVicpodranobtenir unmàximde 3 crèdits de lliure elecció.
La realització de cada activitat haurà d’haver estat autoritzada prèviament pel Cap d’Estudis de l’ense-
nyament corresponent, que seràqui autoritzi, si és el cas, el reconeixementdels crèdits.
Abans de realitzar l’activitat l’estudiant presentarà a la Direcció d’Estudis una proposta de l’activitat a
desenvolupar.

Altres tipusd’activitats ambreconeixementdecrèdits són:

–Cursosd’idiomes realitzats a l’Escolad’Idiomesde laUVic (vegeunormativa específica)
–Cursosde laUniversitat d’Estiu (vegeuoferta específica)

Un cop finalitzada l’activitat l’estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits mitjançant
l’imprès «Sol·licitudde crèdits de lliure elecció». S’acompanyarà l’imprès amb ladocumentaciónecessà-
riaper a avalar l’activitat:

–Conveni de Cooperació Educativa: còpia del conveni signat, memòria del treball realitzat, informe
del tutor de l’empresa, informe del tutor acadèmic sobre lamemòria, còpia de la proposta de reconei-
xementdecrèdits.
–Experiència Professional: còpia del contracte laboral,memòria del treball realitzat, informedel tutor
de l’empresa, informedel tutor acadèmic sobre lamemòria, còpia de la proposta de reconeixementde
crèdits.
–Activitats de Formació Complementària: temari del curs, certificat del curs, còpia de la proposta de
reconeixementdecrèdits.



–TreballAcadèmicamentDirigit:memòria del treball, informedel tutor de laUVic, còpia de la propos-
tade reconeixementdecrèdits.

TreballdeFinaldeCarrera

Descripció i consideracionsgenerals

En el pla d’estudis actual, l’anomenat Treball de Final de Carrera (TFC) correspon a una assignatura
programada per al darrer curs dels estudis d’enginyeria. ElTreball de Final de Carrera és indispensable
per obtenir el títol d’enginyer en qualsevol especialitat, i té com a objectiu que l’estudiant desenvolupi
un treball acadèmic que, d’una banda, li permeti relacionar els coneixements impartits d’acord amb el
pla d’estudis que ha cursat i que, d’altra banda, l’encari amb problemes tècnics reals que comporten la
realització d’unprojecte.Aquest escrit ha de servir per fixar les pautes bàsiques de tot el procés d’elabo-
raciód’unTreball deFinal deCarrera, desde lapresentacióde laproposta fins al sistemad’avaluació.

El nombredecrèdits assignats alTreball deFinal deCarrerapot variar segons l’especialitat de l’enginye-
ria cursada.Aixímateix, els requeriments d’assignatures permatricular-se’n poden ser diferents segons
les especialitats.En laGuiade l’estudiantdecadaespecialitat esdetallenels possibles requeriments.

L’estudiant té la responsabilitat d’escollir el temadel seuTreball de Final deCarrera. El tema, però, tant
pot provenir de la iniciativa de l’estudiant com de les propostes suggerides pels professors dels
Departaments de l’Escola.Tots elsTreballs deFinal deCarrerahande tenir undirector i, si cal, un avala-
dor. El Treball pot ser de modalitats diverses: experimental, teòric, de simulació, de projecte de cons-
trucció, comparatiu, bibliogràfic, odequalsevol altramenaque sigui adient enuns estudis d’enginyeria.
Sigui quina sigui lamodalitat escollida, l’estudiant haurà depresentar unamemòria delTreballmecano-
grafiada i enquadernada.

Amésde lamemòria preceptiva, elTreball deFinal deCarrera pot anar acompanyat d’una realització fí-
sica concreta, que correspongui a la construcció d’un aparell, a implementar un circuit o un programa
informàtic, a la confecció d’un dispositiu, al disseny d’un sistema de control, etc. Qualsevol despesa
econòmica associada al desenvolupament d’unTreball anirà a càrrec de l’estudiant. La realització física,
si n’hi ha, serà propietat de l’estudiant, independentment de la qualificació que obtingui el Treball.
Excepcionalment, si elTreball comporta un interès especial per a l’Escola, aquesta podrà col·laborar en
el seu cost econòmic. En aquest cas, es formalitzarà per escrit un document en què hi constin explícita-
ment els interessos de l’Escola, les clàusules de col·laboració, les aportacions econòmiques i les condi-
cions que puguin modificar els acords pactats entre l’estudiant i la direcció de l’Escola. El document
hauràde ser firmat tantper l’estudiant comper ladireccióde l’Escola.

Per a la consecuciód’unTreball deFinal deCarrera s’handeconsiderar els punts següents:

•PropostadelTreball
•DirectordelTreball.Avalador
•Aprovacióde laproposta
•MatrículadelTreball
•Confeccióde lamemòriadelTreball
•Dipòsit de lamemòria
•Tribunal d’avaluació
•Exposició i defensadelTreball
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•Convenis ambaltres universitats
•PropietatdelTreball

Projectesd’enginyeria

En aquest document es fa servir el termememòria en el sentit que és habitual en el camp de les publica-
cions científiques. En el camp dels projectes d’enginyeria aquest terme té una significació diferent i,
per tant, cal fer algunesmatisacions.

Un projecte d’enginyeria es compon de quatre documents: memòria, plànols, pressupost i plec de con-
dicions.És adir, lamemòria és tan solsundels documentsque s’hauràdepresentaroficialment.

La memòria és el document on s’expliquen les condicions de realització del projecte així com les solu-
cions adoptades en cadascuna de les situacions que s’hi plantegen. La memòria anirà acompanyada de
tots els annexos necessaris per a justificació de càlculs, selecció d’alternatives i totes les informacions
addicionals que s’hi vulguin incorporar.

PropostadelTreball deFinaldeCarrera

Formalment, el primer pas del procés de realització d’unTreball de Final de Carrera és la presentació
d’una proposta del Treball. Abans de fer la matrícula del Treball, s’ha de complimentar l’imprès
“Proposta deTreball deFinal deCarrera” i presentar-lo a la direccióde l’Escola.Unannexde l’imprès de
laproposta s’arxivarà a la secretariade l’Escola.En l’imprèsde lapropostahihandeconstar:

•Les dades de l’estudiant, el títol delTreball i el nomde la persona que el dirigeix. El títol de la proposta
pot variar lleugerament del títol definitiu. Si fa al cas, també hi constarà el nom del professor de
l’Escolaque faci d’avalador.
•Unadescripcióbreudels objectius i de les característiquesdelTreball.
• La firmade l’estudiant, la del director i, si fa al cas, la del professor avalador.

DirectordelTreball

El director delTreball és la persona que té la responsabilitat d’orientar l’estudiant durant tot el procés
d’elaboració, de donar-li suport, i de fer-ne un seguiment fins que se’n faci la defensa davant d’un tribu-
nal expressament constituït. El directorhade ser unprofessorde l’Escola, obéunapersona externaque
tingui una titulació acadèmica oficial i homologada adient: la titulació del director ha de ser sempre
d’un rang acadèmic igual o superior a la titulació que correspon elTreball que dirigeix. Pertoca a l’estu-
diant elegir el director del seuTreball. La direcció d’unTreball de Final de Carrera pot ser compartida,
comamàxim,perduespersones, dos codirectors.

Avalador

Si el director del Treball és exterior a l’Escola, hi haurà d’haver un professor de l’Escola que avali el
Treball: l’avalador. El professor avalador té la responsabilitat de fer d’enllaç oficial en els tràmits que hi
pugui haver entre les tres parts implicades: l’estudiant, el director i l’Escola. Les exigències acadèmi-
quesde l’avalador sónexactament lesmateixesque lesdel director.

Aprovacióde laproposta

Dins d’un interval de temps raonable, la direcció de l’Escola resoldrà per escrit l’aprovació o denegació
de la proposta d’un Treball de Final de Carrera que un estudiant hagi presentat degudament compli-
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mentada. L’estudiant podrà disposar d’una còpia registrada de la resolució de la proposta, que es podrà
recollir a la secretaria acadèmicade laUniversitat.

Entre la data d’aprovació de la proposta del Treball i la data de la defensa hi ha d’haver un interval de
tempsno inferior a tresmesos.

MatrículadelTreball deFinaldeCarrera

Per poder-se matricular delTreball de Final de Carrera, l’estudiant n’ha d’haver presentat la proposta i
ha d’haver obtingut l’aprovació per part de la direcció de l’Escola. Lamatriculació delTreball requereix
haver-sematriculat, prèviament o simultàniament, de totes les assignatures obligatòries i optatives del
pla d’estudis de la seva carrera. Així mateix, cal haver-se matriculat, prèviament o simultàniament, de
les corresponents assignatures vinculades alTreball de Final deCarrera segons l’especialitat d’enginye-
ria cursada.

Lamatrícula dóna dret a dues avaluacions delTreball durant un curs acadèmic, en les convocatòries de
febrer i de juny, o bé en les convocatòries de juny i de setembre, segons que l’assignatura deTreball de
Final deCarrera correspongui al 1r o al 2nquadrimestre.

L’estudiant podrà demanar un avançament de les dates oficials per defensar el seuTreball, sempre que,
prèviament, es dipositi la memòria delTreball, es presenti una justificació de l’avançamentmitjançant
una instància adreçada a la direcció de l’Escola i es respecti l’interval de tempsmínimde tresmesos en-
tre ladatad’aprovacióde lapropostadelTreball i la datade la sevadefensa.

Confeccióde lamemòria

La realització delTreball de Final de Carrera es compon de dues parts ben diferenciades: el desenvolu-
pament de les activitats per aconseguir els objectius delTreball i la redacció d’una memòria. ElTreball
pot comportar construir físicament un aparell, preparar un dispositiu, implementar un programa in-
formàtic, dissenyar unmuntatge, projectar un sistema, idear una simulació o, entre altres possibilitats,
fer un estudi estrictament teòric. En tots els casos, però, s’haurà d’exposar en una memòria el procés
d’elaboració delTreball i els resultats obtinguts. Lamemòria s’haurà d’escriure en qualsevol de les llen-
güesoficials aCatalunya, obéenanglès. Perpoder redactar lamemòria enuna llenguadiferentde les es-
mentades, caldrà presentar una sol·licitud especial mitjançant una instància i obtenir el vistiplau de la
direccióde l’Escola abansdedipositar elTreball.

Cal tenir ben present que lamemòria és l’única part delTreball que es podrà conservar, en forma de do-
cument registrat a la biblioteca de l’Escola i d’accés públic. Per tant, el valor singular de la memòria
comporta una redacció precisa i acurada, amb un nivell de presentació formal i de correcció lingüística
propis d’uns estudis universitaris. Per facilitar la confecció de lamemòria l’Escola ha fixat unes pautes,
que l’estudianthadeconsultar alCampusVirtual de laUVic, en l’apartatdeSecretaria /Tràmits /Treball
Final deCarrera.

ResumdelTreball

Conjuntament amb lamemòria s’haurà de presentar un resum delTreball. El resum ha de caber en una
sola cara mecanografiada d’un full de formatDINA4, segons el model estàndard facilitat per l’Escola.
En el resum es poden considerar quatre parts: context, objectius, procediments i conclusions (o resul-
tats). El context, a vegades, pot ser opcional i se’npotprescindir.Enalguns casos, però, pot ser essencial
presentar el context en el qual s’emmarca el Treball. El mateix es pot dir dels procediments utilitzats.
En canvi, en el resum sempre hi ha d’haver necessàriament els objectius delTreball, exposats de forma



clara i concisa. Pel que fa a les conclusions (o resultats), segons el desenvolupament delTreball pot ser
més omenys adequat de fer-ne una primera aproximació en el resum. És admissible, però, que en el re-
sumnohihagi capcomentari sobre les conclusions (o resultats).

Punts remarcablesdel resumdelTreball:

•El resumha de caber en una sola caramecanografiada d’un full de formatDINA4, segons elmodel es-
tàndard facilitat per l’Escola.
•El resums’hauràd’escriurenecessàriament en la llenguaenquè s’hagi redactat lamemòria i en anglès.
•En cada exemplar enquadernat de la memòria hi ha d’haver el resum delTreball, en les dues primeres
pàgines immediatament després de l’índex. En una pàgina ha d’estar escrit en la llengua en què s’hagi
redactat lamemòria, i en anglès en l’altra pàgina. El primer punt de l’índex de lamemòria ha de corres-
pondre al resumdelTreball.
•Conjuntament amb lamemòria s’haurà de dipositar una separata del resum en un únic full de formatDIN
A4.Enunacaradel full hi haurà el resumenversióoriginal, i en l’altra cara la versió enanglès.

Dipòsitde lamemòriadelTreball deFinaldeCarrera:Format imprès i formatdigital

Format imprès

Per poder defensar i avaluar elTreball deFinal deCarrera, és imprescindible estar-nematriculat prèvia-
ment i dipositar tres exemplars de lamemòria delTreball, degudament enquadernats, a la secretaria de
centre de laUniversitat, on seran registrats. En cada exemplar de lamemòria hi haurà d’haver el corres-
ponent resum.Després de dipositar elTreball comença el procés de constitució del tribunal que l’haurà
d’avaluar.

FormatDigital

Endipositar lamemòria delTreball en format imprès, l’estudiant haurà de lliurar una còpia de lamemò-
ria en formatdigital PDF (CDoDVD), degudament identificat ambel títol del treball, els nomsde l’es-
tudiant, el director i la carrera.

Un cop dipositat elTreball, no podrà fer-s’hi capmodificació. En cas que l’estudiant, abans de fer la de-
fensa, hi detecti alguna errada, vulgui fer-hi alguna esmena, o aportar-hi algun complement, el dia de la
defensa podrà presentar als membres del tribunal un annex amb les rectificacions que cregui conve-
nients.El tribunal tépotestatper acceptaroper rebutjar l’annex.

L’estudiant té el dret dedipositar elTreball sense la conformitat del seudirector.Tanmateix, es dónaper
suposatque aixòhade respondre a casos excepcionals i gens recomanables.

Per a cada curs acadèmic, la direcció de l’Escola farà públiques les dates que cal tenir en compte per di-
positar elsTreballs deFinal deCarrera i fer la defensadinsde les convocatòries corresponents.

TribunalperavaluarelTreball deFinaldeCarrera

Per avaluar elTreball es constituirà un tribunal format per tresmembres: president, secretari i vocal. El
president és el responsable del desenvolupament correcte de la sessió d’avaluació en la qual l’estudiant
haurà de defensar el seuTreball. Elsmembres del tribunal, i un vocal suplent, seran nomenats pel coor-
dinadordelsTreballs deFinal deCarrera a l’Escola.

Els membres que formin el tribunal hauran de tenir necessàriament una titulació acadèmica oficial i
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homologada d’un rang igual o superior a la titulació a la qual aspira l’estudiant que defensa el Treball.
Com amínim, un dels membres del tribunal ha de ser professor de l’Escola. El director delTreball pot
formar part del tribunal. En cas d’haver-hi dos codirectors, es procurarà que només un d’ells en formi
part.

El tribunal no es podrà constituir sense la concurrència dels seus tres membres. Si falta el president, el
secretari actuarà com a president, el vocal com a secretari, i el vocal suplent s’incorporarà al tribunal. Si
falta el secretari, el vocal actuaràde secretari i el vocal suplent s’incorporarà al tribunal.

Exposició idefensadelTreball

L’estudiant haurà de defensar el seuTreball davant el tribunal en un acte públic, en un espai adient de
l’Escola i amb el suport de mitjans adequats per a una correcta exposició. En l’acte de defensa, l’estu-
diant haurà d’exposar els objectius del Treball, els procediments utilitzats i els resultats obtinguts. La
defensa consta de dues parts: una primera part d’exposició teòrica d’una duradamàximade 30minuts, i
una part d’exposició pràctica de 30minuts com amàxim. Si elTreball no conté part d’exposició pràcti-
ca, l’estudiantdisposaràde 50minutsper fer l’exposicióquecregui convenient.

Quan el president hagi donat la paraula a l’estudiant per fer la primera part de la defensa delTreball, cap
membre del tribunal no el pot interrompre fins que hagi completat l’exposició. En l’exposició pràctica,
si n’hi ha, els membres del tribunal podran demanar aclariments a l’estudiant. Després de l’exposició
total delTreball, elsmembres del tribunal podran procedir a un torn de preguntes a l’estudiant sobre el
seuTreball, d’una duradamàximade 30minuts. Finalment, el president del tribunal té la potestat de ce-
dir la paraula a qualsevol personapresent a l’acte que, tenint una titulació acadèmicaoficial i homologa-
da d’un rang igual o superior a la titulació a la qual aspira l’estudiant que defensa elTreball, vulgui fer al-
gunapregunta a l’estudiant.

A continuació, el tribunal es reunirà a porta tancada per deliberar. Si el director del Treball no forma
part del tribunal però és present en l’acte de defensa, el president el convidarà a participar en la delibe-
ració amb veu però sense vot. En cas d’haver-hi dos codirectors, l’oferiment del president serà extensiu
per a tots dos. Els membres del tribunal procuraran qualificar elTreball amb un acord de consens. En
cas de discrepància, es procedirà a votació, i el resultat serà vinculant per a tots els membres del tribu-
nal.Això no obstant, qualsevolmembre del tribunal podrà fer les observacions que cregui convenients
enel full d’observacionsde ladocumentacióoficial per avaluar elTreball.

Enel casqueel director, o els codirectors, no formessinpart del tribunal i es cregués convenientdepun-
tualitzar algun aspecte del Treball, el director, o els codirectors, podran fer les remarques que creguin
pertinents enel full d’observacions.

Després de deliberar, tot seguit el tribunal farà pública la resolució, i complimentarà els tràmits admi-
nistratius necessaris perquè, posteriorment, es pugui recollir a la secretaria de l’Escola la documentació
queacrediti l’avaluació.

PropietatdelTreball deFinaldeCarrera

Un dels tres exemplars impresos de la memòria delTreball serà per al director delTreball, o bé, si s’es-
cau, per a l’avalador. Si la qualificació delTreball és unanota igual o superior a «Excel·lent, (9)», un exem-
plar imprès de la memòria s’incorporarà a la Biblioteca de l’Escola i es conservarà durant quinze anys.
Passat aquest temps, el document s’eliminarà d’acord a la normativa vigent sobre protecció de dades.
Els exemplars restants es retornarana l’estudiant.
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Complementàriament, la versió digital en format PDF dels Treballs amb una nota igual o superior a
«Excel·lent, (9)» s’incorporaran en els sistemes de difusió digital associats a la Biblioteca de la
Universitat deVic, sempre que l’estudiant n’hagi firmat la corresponent autorització. Les versions digi-
tals dels treballs que no hagin aconseguit aquesta qualificació es retornaran a l’estudiant conjuntament
ambels volums impresos.

ElTreball deFinal deCarrera és propietat de l’estudiant que el presenta. La propietat pot ser comparti-
da o cedida a altres persones físiques o jurídiques, sempre que aquesta circumstància consti de forma
expressa per escrit. L’Escola es reserva el dret d’utilització interna delTreball, amb el compromís de ci-
tar-ne obligatòriament l’autor. Per a la utilització o reproducció externa d’unTreball caldrà una autorit-
zació expressa per escrit del propietari, o dels propietaris, si fa al cas. La consulta delTreball a la biblio-
tecade l’Escola seràd’accéspúblic.

TreballsdeFinaldeCarrera realitzatsenconveni ambaltresuniversitats

Si elTreball de Final deCarrera es fa en conveni ambuna altra universitat, els tràmits de la proposta i de
la matrícula han de seguir el mateix procés que els Treballs realitzats a la Universitat deVic. Abans de
tramitar les gestions administratives i acadèmiques amb la universitat forana, cal fer la matrícula del
Treball a la universitatpròpia.

En aquest cas, és imprescindible que un professor de l’Escola faci d’avalador. El professor avalador té la
responsabilitat de fer d’enllaç oficial en els tràmits acadèmics i administratius que hi pugui haver entre
les tres parts implicades en elTreball: l’estudiant, l’Escola i la universitat forana.Així, el professor avala-
dor estarà encontacte amb la secretaria acadèmicade laUniversitat i, si fa al cas, amb lapersona respon-
sable de les relacions internacionals de l’Escola, per tal que es complimenti la documentació requerida
per les dues universitats en conveni de cooperació. Per a l’avaluació delTreball, l’estudiant podrà esco-
llir entreduesopcions: fer-ne ladefensa a la universitat foranaobédefensar-lo a l’Escola.

Si l’avaluació és en una universitat forana que es regeix pel sistema europeu de transferència de crèdits,
l’European Credits Transfer System (ECTS), la qualificació obtinguda, amb la corresponent certificació
oficial, serà reconeguda automàticamentper laUniversitat deVic. Si no és així, caldrà fer els tràmits ne-
cessaris per reconèixer i homologar el Treball segons els acords fixats en el conveni entre les dues uni-
versitats.Dos exemplars de lamemòria delTreball, amb els resums corresponents, s’hauran de dipositar a la
nostra universitat. Un exemplar serà per a la biblioteca de l’Escola i l’altre per al professor avalador. El
resum s’haurà d’escriure necessàriament en la llengua en què s’hagi redactat la memòria i en anglès, i
s’hauràd’ajustar a les indicacions exposades enaquestdocument sobre les característiques generals que
hade tenir el resumdelTreball.

Si l’estudiant vol defensar el seuTreball a l’Escola, hauràde seguir el procedimentnormal.

Ampliaciód’estudis (2nscicles)

En acabar la carrera s’obté el títol oficial d’E.T. Agrícola en l’especialitat d’Indústries Agràries i Ali-
mentàries.Aquest títol, de primer cicle, permet continuar estudis de 2n cicle. Entre aquests estudis, a
l’EPS de la UVic es poden cursar la Llicenciatura de Ciència iTecnologia delsAliments (de 2n cicle), el
segon cicle de laLlicenciatura deCiènciesAmbientals (de 1r i 2n cicle), el segon cicle de laLlicenciatura
deBiotecnologia (de 1r i 2ncicle), obé l’Enginyeriad’Organització Industrial (de 2ncicle).

L’accés a totes elles és directe i només cal cursar dues assignatures com a Complements de Formació
obligatoris (aquestes assignatures, de fet, es poden cursar com a Lliure Elecció durant els estudis de
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l’E.T.Agrícola).Aquestes assignatures fixadesper laUVic són:

-Físicoquímica (6 c) iFisiologia (4 c) per accedir aCiència iTecnologiadelsAliments.
-Medi Ambient i Societat (7.5 c) i Administració i Legislació Ambiental (7.5 c) per accedir a Ciències
Ambientals.
-Fonaments deMecànica (6 c) i Fonaments d ’Electricitat i Electrònica (4 c) per accedir aOrganització In-
dustrial.
-GenèticaMolecular (6 c)i Informàtica (6 c) per accedir aBiotecnologia.

Seguint un itinerari recomanat, i ateses les convalidacions corresponents que es poden veure en les tau-
les següents, l’estudiant pot obtenir les dues titulacions (l’E.T.Agrícola i la titulació de 2n cicle escolli-
da) enpocmésde4anys.

Per amés informació consulteu ambelCapd’Estudis o ambelCoordinadorde la titulació.

Pladeconvalidacionsd’E.T.AgrícolacapaCiència iTecnologiadelsAliments (a laUVic)

EnginyeriaTècnicaAgrícola Ciència iTecnologiadelsAliments
Tecnologiade laProduccióVegetal (9c) ProducciódeMatèriesPrimeres (4,5 c)
Tecnologiade laProduccióAnimal (6c)
Operac.Bàsiques iTec. delsAliments (12 c) TecnologiaAlimentària I (15 c)
Processatd’Aliments (9 c)
Economia (12 c) Economia iGestióde l’Emp.Agroal. (6 c)
Gestióde laQualitat a la Ind.Agroalim. (7,5 c) Control deQualitat (6 c)

Pladeconvalidacionsd’E.T.AgrícolacapaCiènciesAmbientals (plansd’estudisde laUVic)

EnginyeriaTècnicaAgrícola CiènciesAmbientals
Estadística (6 c) Estadística (6c)
Projectes (6 c) Organització iGestiódeProjectes (12 c)
Treball Final deCarrera (12 c)
Economia (12 c) Introducció a l’Economia (6 c)

EconomiaAplicada (6 c)
Tract. iAprof. Subprod. Ind.Agroal. (7,5 c) Tract. iGestióResidusLíquids i Sòlids (15c)
Tractament iGestióde l’Aigua (7.5 c)
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE1RCURS

FonamentsMatemàticsde l’Enginyeria

PROFESSOR/A:MontserratVILALTAiFERRER

CRÈDITS:12

OBJECTIUS:
Que l’alumne obtingui els coneixements teòrics bàsics del càlcul infinitesimal, de les equacions dife-
rencials i de l’àlgebra lineal necessaris per al desenvolupamentd’altresmatèries específiquesde la carre-
ra.

PROGRAMA:
Part I.Anàlisi.

I.0.Tipusdenombres. Introducció als nombres complexos.
I.1.Anàlisi de funcions reals d’una i diverses variables.

I.1.1.Domini i recorregut.
I.1.2.Límits i continuïtat.
I.1.3.Derivabilitat.Diferenciabilitat.
I.1.4.Aplicacionsde lesderivades: fórmuladeTaylor, optimització.
I.1.5. Integració.
I.1.6.Aplicacióde les integrals: càlcul d’àrees i de volums.

Part II.Àlgebra lineal.
II.1.Càlculmatricial.
II.2.Determinants.
II.3. Sistemesd’equacions lineals.
II.4.Vectors.

II.4.1.Vectors al pla i a l’espai.Operacions.Norma.Producte escalar.Producte vectorial.
II.4.2.Equacionsde rectes i plans.
II.4.3.Espais vectorials. Subespais vectorials. Dependència i independència de vectors.

Bases.
II.5.Diagonalitzaciódematrius.

II.5.1. Valors i vectorspropis.
II.5.2. Diagonalització: condicions.
II.5.3. Potència i exponencial d’unamatriudiagonalitzable.

Part III.Equacions diferencials ordinàries.
III.1. Equacionsdiferencials d’ordre 1.

III.1.1. Solució general, solucióparticular i problemadevalor inicial.
III.1.2.Equacions diferencials de variables separables i equacions reduïbles a variables se-

parables.
III.1.3.Equacionsdiferencials lineals d’ordre 1.
III.1.4.Aplicacions

III.2. Equacionsdiferencials d’ordrenambcoeficients constants: resolució i aplicacions.
III.3. Sistemesd’equacionsdiferencials.

III.3.1. Sistemesd’equacionsdiferencials lineals ambcoeficients constants.
III.3.2.Aplicacions.

Part IV. Introducció alsmètodes numèrics.
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AVALUACIÓ:
Es farà una prova de seguiment de l’estudiant per quadrimestre, un examen parcial a febrer que podrà
alliberarmatèria i un examenparcial a juny quepodrà alliberarmatèria, si és el cas, per a la convocatòria
de setembre. La nota final de l’assignatura tindrà en compte el seguiment fet durant el curs i els resul-
tats dels exàmensparcials.
Ajuny tambéhiha l’opciódepresentar-se aunexamenglobal de tota l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Ayres, J.R.,MendelsonE.Cálculo diferencial e integral (sèrie Schaum).Madrid:McGraw-Hill, 1991.
Calle,M. iVendrell,R.Problemes d ’àlgebra lineal i càlcul infinitessimal.Vic:EumoEditorial, 1992.
Larson,R.E.Cálculo y geometría analítica.Madrid:McGraw-Hill, 1995.
Larson,R.E.Edwards,B.H. Introducciónal algebra lineal.Mèxic:LimusaNoriegaEditores, 1994.
Perelló,C.Càlcul infinitesimal ambmètodes numèrics i aplicacions.Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 1994.
Romero, J.L.,García,C.Modelos y sistemas dinámicos.UniversidaddeCádiz, 1998.
Zill,D.G.Ecuaciones diferenciales con aplicaciones demodelado.Mèxic:GrupoEditorial Iberoamérica cop.,
1988.



GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA 31

FonamentsFísicsde l’Enginyeria

PROFESSORS: M.ÀngelsCRUSELLAS iFONT
JosepAYATS iBANCELLS

CRÈDITS:9

OBJECTIUS:
Els continguts d’aquesta assignatura anual han de ser el fonament d’altres assignatures que es veuran al
llarg de la carrera. El programa consta de quatres parts fonamentals: Mecànica, Electricitat, Termo-
dinàmica iMecànicadeFluids.
Ala primera part, es pretén consolidar els coneixements sobreMecànicaClàssica i, a partir d’aquí, des-
envolupar els conceptes de la Dinàmica del Sòlid Rígid, que són d’importància cabdal per entendre el
funcionament de qualsevol giny. La part dedicada a elements de construcció serà ampliada a l’assigna-
turad’Instal·lacions iEdificacions.
A la segona part, Electricitat, es veuran els conceptes més bàsics de l’Electrostàtica i una visió general
dels circuits de corrent continu.
A la tercera part,Termodinàmica, s’estudiaran els principis bàsics que regeixen els canvis energètics en
els sistemes físics.
Aquestes segona i tercera parts de l’assignatura seran la base per a estudiar, respectivament, l’Electro-
magnetisme i lesmàquines tèrmiquesd’ús industrial dins l’assignaturad’EnginyeriadelMediRural.
Alaquartapart,MecànicadeFluids, s’estudiaran les propietats característiquesdels líquids i els gasos, i
el seu comportament tant estàtic com dinàmic. Tot això serà ampliat dins l’assignatura d’Operacions
Bàsiques iTecnologiadelsAliments.
Atotes les quatreparts els conceptes teòrics serande vital importància, però sempre es treballarà de ca-
ra a la seva aplicació en la resolució de problemes.També està previst fer unes sessions pràctiques al la-
boratori de lapartd’Electricitat i deTermodinàmica.

PROGRAMA:
I-Mecànica
Tema1 - Síntesi de laMecànicad’unapartícula

1.1.Notació vectorial.Operacions ambvectors.
1.2.Cinemàticadecossospuntuals:movimentsparticulars enuna i duesdimensions.
1.3.Dinàmicadels cossospuntuals: lleis deNewton i aplicacions.
1.4.Treball, energia cinètica i energiespotencials.Principi de conservacióde l’energia.

Tema2 - Dinàmicade sistemesdepartícules. Sòlid rígid
2.1. Sistemadepartícules.Principis de conservació.
2.3.Dinàmicadel sòlid rígid.Equació fonamental de rotació entornd’uneix fix.
2.4.Equilibri estàticd’un sòlid rígid.
2.5.Anàlisi d’estructures articuladesplanes.Càrregues sobrebigues.

II- Electricitat
Tema3 -Electrostàtica

3.1.Campelèctric i potencial elèctric.
3.2.Conductors enequilibri electrostàtic.Càrrega induïda.
3.3.Condensadors i dielèctrics.

Tema4 -Corrent elèctric
4.1. Intensitat de corrent.Resistència.Llei d’Ohm.
4.2.Energia enuncircuit elèctric.Efecte Joule.
4.3.Circuits de corrent continu.Lleis deKirchhoff.



III -Termodinàmica
Tema5 -Primerprincipi de laTermodinàmica

5.1.Temperatura i calor.Escalesde temperatura i termòmetres.
5.2.Energia calorífica, capacitat calorífica i calor específica
5.3.Equaciód’estatdels gasos ideals imodel de substància incompressible.
5.4.EnunciatdelPrimerPrincipi.Aplicacions a sistemes tancats i oberts.

Tema6 - SegonPrincipi de laTermodinàmica
6.1.Motors termodinàmics imàquines frigorífiques.
6.2.EnunciatsdeKelvin-Planck ideClausius.
6.3.TeoremesdeCarnot.CicledeCarnot.
6.4.Funcióentropia.Principi d’augmentde l’entropia.

IV-Mecànicade fluids
Tema7 -Estàticade fluids

7.1. Propietatsdels fluids.Pressióhidrostàtica.Pressió absoluta i relativa.
7.3. Sistemesdemesurade lapressió.
7.4.Forces sobre superfícies submergides.Principi d’Arquimedes.

Tema8 -Dinàmicade fluids
8.1. Fluids enmoviment.
8.2.Equaciódecontinuïtat i equacióde l’energia.
8.3. Sistemesdemesurade lapressió, la velocitat i el cabal.
8.4.Aplicacionsde l’equacióde l’energia.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura es dividirà en dos blocs. Cada bloc comprendrà lamatèria impartida durant
els quadrimestres primer i segon, respectivament, i representaran cadascun el 50% de la nota final.
S’avaluarà cadablocper separat,mitjançantduesproves escrites (una amitjansdequadrimestre ambun
pes d’un 40% sobre el total del bloc, i l’altra a final del quadrimestre amb un pes del 60% sobre el total
del bloc).
A la convocatòria extraordinària de setembre hi haurà un únic examen global (amb continguts dels dos
blocs) per a tots els estudiantsquenohagin aprovat l’assignatura en la convocatòriaordinàriade juny.

BIBLIOGRAFIA:

Teoria
Serway,R.A.;Física,Vol. I i II, 2a ed.Mèxic:McGraw-Hill, 1992.
Tipler,P.A.;Física,Vol. I i II, 3a ed.Barcelona:Reverté, 1992.
Beer,F.P.; Johnston,E.R.,Mecánicavectorial para ingenieros.Estática, 5a ed.Mèxic:McGraw-Hill, 1990.
Riley,W.F.; Sturges,L.D.; IngenieríaMecánica.Estática, Barcelona:Reverté,1996.
Çengel,Y.A.;Boles,M.A.;Termodinámica, 2a ed.Mèxic:McGraw-Hill,1996.
Morán, M.J.; Shapiro, H.N.; Fundamentos de Termodinámica Técnica (Primer Tom), Barcelona: Reverté,
1993.

Agüera, J.;MecánicadeFluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas, 3a ed.Madrid:Ciencia 3, 1992.
Mataix,C.;MecánicadeFluidos yMáquinas hidráulicas, 2a ed.Madrid:Castillo, 1986.

Problemes
Burbano, S.;Burbano,E.,Problemas deFísica, Saragossa:MiraEditores, 1989.
Edminister, J.A.Circuitos eléctricos, 2ª. ed.Madrid:McGraw-Hill (sèrie Schaum), 1988.
Illa, J.;Cuchí, J.C.Problemes deTermotècnia,Vic:Eumo, 1990.
VanNess,H.C.;Abbott,M.M.Termodinámica,Mèxic:McGraw-Hill (sèrie Schaum), 1988.
Giles,R.V.;Mecánicade los fluidos e hidráulica, 3ª. ed.Mèxic:McGraw-Hill (sèrie Schaum), 1994.
Hughes,W.F.Dinámicade los fluidos,Mèxic:McGraw-Hill (sèrie Schaum), 1970.
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FonamentsQuímicsde l’Enginyeria

PROFESSORS: RogerESCRIUi JUSTO
AlbertHUESOiMORELL
MireiaOLIVELLAiGARCIA
VíctorLÓPEZiGRIMAU

CRÈDITS:12

Aquesta assignatura anual es subdivideix enduespartsprincipals:
Part I (1r quadrimestre):QuímicaGeneral iOrgànica. 6 crèdits.
Part II (2nquadrimestre):QuímicaAnalítica. 6 crèdits

PARTI:QUÍMICAGENERALIORGÀNICA(1rQUADRIMESTRE)

OBJECTIUS:
L’objectiumés importantd’aquest quadrimestre ésposar unesbases sòlides sobre les quals es puguin re-
colzar altres assignatures de la carrera i, és clar, el posterior exercici de la professió. Per aconseguir-ho
es tracten els aspectes teòrics bàsics de la química inorgànica i orgànica, com teoria atòmica, enllaç,
equilibri químic i reactivitat, quees complementenambsessionsdepràctiques al laboratori.

PROGRAMADETEORIA:
1.Revisiódeconceptes generals
1.1.Estructura atòmica
1.2.La taulaperiòdica

2.Enllaçquímic
2.1. Formacióde l’enllaçquímic
2.2.Enllaç iònic
2.3.Enllaç covalent
2.4.Enllaçmetàl·lic
2.5. Forces intermoleculars
2.6.Estatsd’agregacióde lamatèria

3.Equilibri químic
3.1.Conceptes fonamentals
3.2.Equilibri en reaccions àcid-base
3.3.Equilibri en reaccionsd’oxidació-reducció
3.4.Equilibri en reaccionsdeprecipitació
3.5.Equilibri en reaccionsde formaciódecompostosdecoordinació

4.Laquímicadel carboni
4.1. L’àtomdecarboni:Estructura electrònica, hibridacions i tipusd’enllaç.
4.2.Compostosdel carboni.
Es considerarà encadacas: grups funcionals presents, formulació, nomenclatura, isomeriapos-
sible, obtenció, derivats i propietats.
Hidrocarburs, (C,H): saturats, insaturats, cíclics i aromàtics
Derivatshalogenats (C,H,X)
Compostos del carboni amb oxigen (C,H,O): alcohols, fenols, èters, aldehids, cetones, èsters i
àcids carboxílics
Compostosdel carboni ambnitrogen(C,H,N): amines
Compostosdel carboni amboxigen initrogen (C,H,O,N): amides
Compostosheterocíclics (C,H, N,S,O)



Macromolèculesnaturals i sintètiques.
Compostosbioorgànics i bioinorgànics.

4.3.Reactivitat dels compostosdel carboni.Mecanismesde reacció característics.
4.4.Reaccionsd’identificaciódegrups funcionals orgànics.

5.Químicanuclear
5.1.Radioactivitatnatural i artificial.
5.2.Energia implicadaen les reaccionsnuclears.
5.3. Fissiónuclear i fusiónuclear.
5.4.Efectesde la radiació sobre lamatèria.
5.5.Aplicacionsdels radioisòtops.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran 30 h d’activitats experimentals per complementar els continguts teòrics; repartides en-
trepràctiques i problemes, en sessionsdedueshores integrades enhorari dematí.
L’assistència a lespràctiques ésobligatòria.

AVALUACIÓ:
En l’avaluació es consideraran els resultats de l’examen dels continguts del programa de teoria (60%de
lanota), les pràctiques (30%de lanota) i els exercicis proposats a classe (10%de lanota).

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Chang,R.Química.Mèxic:McGrawHill Interamericana, 2003.
Petrucci, R.H.; Harwood,W.S.; Herring, F.J. Química General. Enlace químico y estructura de la materia,
Vol. I ,Madrid:PrenticeHall, 2002.

Petrucci, R.H.; Harwood,W.S.; Herring, F.J.QuímicaGeneral. ReactividadQuímica. Compuestos inorgáni-
cos y orgánicos,Vol. II,Madrid:PrenticeHall, 2003.

Atkins,P.W.QuímicaGeneral.Barcelona:Omega, 1999.

Complementària
Bodner,G.M.;Pardue,H.L.Chemistry, an experimental science.NewYork: JohnWiley&Sons, 1989.
Hart,H.;Craine,L.E.;Hart,D.J.QuímicaOrgànica.Mèxic:McGraw-Hill, 1995
Mortimer,C.E.;Química.Mèxic:GrupoEditorial Iberoamérica, 1983.
Nelson,R.Resoluciónde problemas de química general. Barcelona:Reverté, 1991.
Quiñoá,E.;Riguera,R.Cuestiones y ejercicios de química orgánica.Madrid:McGraw-Hill, 1994.
Wolfe,D.H.Química general, orgánica y biológica.Colòmbia:McGraw-Hill, 1990.

Part II:QUÍMICAANALÍTICA (2nQuadrimestre)

OBJECTIUS:
–Adquirir els principis teòrics fonamentals dequímica analítica.
–Conèixer les tècniques i elsmètodes característics enquímica analítica.
–Facilitar eines i raonaments que possibilitin la interpretació i la resolució experimental de problemes
concrets.
–Facilitar unametodologiade treball per adquirir autonomiaen l’exercici posteriorde laprofessió.
– Conèixer la normativa mediambiental i les característiques dels reactius per fer compatible la praxi
analíticade laprofessió i el desenvolupament sostenibledelmedi.

PROGRAMA:
Els continguts del curs giren a l’entorn dels següents blocs: introducció a la química analítica i etapes
que s’hande considerar en tot procés analític, principis teòrics fonamentals enquímica analítica, tècni-
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ques analítiques de separació,mètodes quantitatius convencionals i instrumentals enquímica analítica
i estudi teòric i experimental deproblemes reals enanàlisi química.

1. Introducció a l’anàlisi química
1.1 Definició, objecte i aplicacions.
1.2.Classificaciódelsmètodesd’anàlisi quantitativa.
1.3.Etapesd’unprocés analític.

2.Errors enanàlisi química
2.1.Precisió i exactitud.
2.2.Errorsdeterminats.
2.3.Errors crasos.
2.4.Errors indeterminats.
2.5.Desviació estàndarddels resultats.
2.6.Presentaciódedades analítiques.

3.Tractament estadísticdedades.
3.1. La corbad’error gaussiana.
3.2.La td’Student.
3.3.Mètodedelsmínimsquadrats.

4.Mètodes gravimètrics.
4.1.Exemplesd’anàlisi gravimètrica.
4.2.El procésdeprecipitació.
4.3.Aplicacions enanàlisi gravimètrica.

5.Mètodes volumètricsd’anàlisi.
5.1.Aspectes generals de les valoracions volumètriques.
5.2.Dissolucions estàndard.
5.3.Càlculs volumètrics.

6.Aplicacions analítiques en les valoracions àcid-base.
6.1.Valoraciód’unàcid fort ambunabase forta.
6.2.Valoraciód’unàcid feble ambunabase forta.
6.3.Valoraciód’unabase forta ambunàcid fort.
6.4.Valoraciód’unabase feble ambunàcid fort. (substituciódel punt6.4.)

7.Aplicacions analítiquesde les reaccions amb formaciódecomplexos.
7.1.Reaccionsde formaciódecomplexos
7.2.Valoracions ambàcids aminopolicarboxílics.
7.3.Valoracions ambagents complexants inorgànics.

8.Aplicacions analítiques en les reaccionsdeprecipitació
8.1. Formaciód’unacorbadevaloracióperprecipitació.
8.2.Valoraciód’unamescla.
8.3.Detecciódel punt final.

9.Aplicacions analítiquesde les valoracionsd’oxidació-reducció. (canvi d’ordredels temes8 i 9)
9.1. Formaciód’unacorbadevaloracióRedoc
9.2.Valoraciód’unamescla.
9.3. IndicadorsRedox.

10. Introducció a les separacions analítiques.
10.1Extracció ambdissolvents.
10.2Tècniques cromatogràfiques.
10.3 Introducció a les tècniquesd’extracció en fase sòlida.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran 30hdepràctiques; en sessions condensadesde tarda.
Els contingutsde lespràctiques seran:
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1.Anàlisi quantitativad’unamostra realmitjançantmètodes estàndardd’anàlisi.
2.Anàlisi volumètricad’aigües.

AVALUACIÓ:
En l’avaluació es consideraran els resultats de l’examen dels continguts del programa de teoria (60%de
lanota), les pràctiques (30%de lanota) i els exercicis proposats a classe (10%de lanota).
Després d’aprovar les matèries del 1r i 2n quadrimestre, la nota final de l’assignatura de Fonaments
Químics correspondrà a lamitjanade lesqualificacionsobtingudes.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Harvey,D.QuímicaAnalíticaModerna.Madrid:McGrawHill, 2002.
Skoog,D.A.;Leary, J.J.Análisis instrumental.Mèxic:McGraw-Hill, 1996.
Harris,D.C.AnálisisQuímicoQuantitativo.Mèxic: Iberoamericana, 1992.

Complementària

Fonaments i instrumental:
AOAC.Officialmethods ofAnalysis.ArlingtonEUA:AOAC, 1998.
Bermejo, F. i Bermejo, P. Química analítica general, cuantitativa e instrumental, vol. 2. Madrid: Paraninfo,
1991.

Blanco,M. i altres. (eds.).Espectroscopía atómicaanalítica. Bellaterra:PUAB, 1990.
Day, R.A. i Underwood, A.L. Química analítica cuantitativa. Mèxic: Prentice-Hall Hispanoamericana,
1989.

Domènech,X.;Centelles, F.;Brillas,R.M.Bioelements i biomolècules. Barcelona:PUB-Barcanova, 1993.
Hamilton,L.F., i altres.Cálculos de químicaanalítica.Mèxic:McGraw-Hill, 1988.
Harris,D.C.AnálisisQuímicoQuantitativo.Mèxic:GrupoEd. Iberoamericana, 1992.
Jeffery, G. i altres. Vogel’s Textbook of Chemical Analysis. Nova York: Longman Scientific & Technical,
1989.

Kolthoff, I.M., i altres.Análisis químico cuantitativo. BuenosAires:Niger, 1969.
Olsen,E.D.Métodos ópticos de análisis. Barcelona:Reverté, 1985.
Skoog,D.A.;West,D.M.QuímicaAnalítica.Mèxic:McGraw-Hill, 1995.
Skoog,D.A.;West,D.M.;Holler, F.J.Fundamentos deQuímicaAnalítica. Barcelona:Reverté, 1995.
Valcárcel,M. iGómez,A.Técnicas analíticas de separación.Barcelona:Reverté, 1988.



Biologia

PROFESSORES: JulitaOLIVERAS iMASRAMON
NúriaBARNIOLiNOGUER
JosepBAUMACIA

CRÈDITS: 7,5

OBJECTIUS:
Donat que els organismes vius són la base dels ecosistemes naturals, l’objectiu fonamental que es pre-
tén amb aquesta assignatura és impartir els coneixements generals de la Biologia que han de servir de
base per a les assignatures tècniques que es trobaran en cursos posteriors: composició molecular, es-
tructura i organització cel·lular, mecanismes de multiplicació, variabilitat i herència en els éssers vius,
visió general i caracteritzaciódels grans grupsd’organismes.

PROGRAMA:
Introducció.Labiologia comaciència.
1.Biologiamolecular - bioquímica
1.1.Composicióde lamatèria viva.Origende la vida
1.2.Principis immediats inorgànics.Aigua i salsminerals
1.3.Glúcids
1.4.Lípids
1.5.Proteïnes
1.6.Àcidsnucleics

2.Biologia i fisiologia cel·lular
2.1.Teoria cel·lular. Nivells d’organització cel·lular. Cèl·lula procariota i eucariota. Virus. Origen i
evolució cel·lular

2.2.Membranes cel·lulars.Transportde substàncies
2.3.Parets i cobertes cel·lulars
2.4.Regiónuclear i nucli
2.5.Ribossomes i expressiódelDNA.Síntesi deproteïnes
2.6.Reticle endoplasmàtic i Aparell de Golgi: biosíntesi, emmagatzematge i exportacions en euca-
riotes

2.7.Lisosomes iheterotròfia.Digestió cel·lular
2.8.Mitocondris imetabolisme
2.9.Cloroplasts: receptorsd’energia solarde les cèl·lules vegetals
2.10.Microtúbuls imotilitat cel·lular

3.Genètica
3.1.Cicle cel·lular.
3.2.Mitosi i reproducció cel·lular.
3.3.Meiosi i reproducció sexual

4.Biologiadels organismes
4.1. Sistemàtica i taxonomia.Definiciód’espècie.Unitats taxonòmiques.Els 5 regnes
4.2.Protoctistes:Algues iProtozous
4.3. Fongs
4.4.Plantes gimnospermes.Angiospermes: dicotiledònies imonocotiledònies
4.5.Animals. Invertebratsnoartròpodes.Artròpodes.Vertebrats: peixos, aus imamífers
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PRÀCTIQUES:
Lespràctiques s’impartirancada setmanaen sessionsde 2hores.Els continguts se centraranen les àrees
deconeixement exposades a les classes teòriques:
-Biologiamolecular:Determinaciódeprincipis immediats
-Biologia cel·lular:
.Tècniquesd’observacióde les cèl·lules:Microscopi
.Observació de diferents tipus de cèl·lules i orgànuls cel·lulars: cèl·lula vegetal, cèl·lula fúngica i
cèl·lula animal
.Reconeixementde les característiquesdediferents grupsd’organismes: algues, fongs i protozous
.Reconeixementdediferentsorgànuls cel·lulars

AVALUACIÓ:
Es realitzarà una avaluació continuada de l’assignatura i la nota final s’elaborarà a partir de les notes de
teoria (60%) i de lesnotesdepràctiques (40%).

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Alberts,B et al.Biologíamolecular de la célula,2a ed.Barcelona:Omega, 1987.
AudesirkT.;Audesirk,G.;ByersB.Biología, lavida en la tierra.Mèxic:PearsonEducation, 2003.
DeRobertis,E.D.P. iE.M.FDeRobertis.Biología celular ymolecular.Barcelona:Ateneo, 1981.
Lehninger,A.L.Principios deBioquímica. Barcelona:Omega, 1986.
Lodish,Berk, et al.,Biología celular ymolecular, 4a ed.Madrid:MedicaPanamericana, 2003.

Complementària
Berkaloff,A. et al.Biología iFisiología celular, (6 volums).Barcelona:Omega, 1980-1983.
Margulis, L. i Schwartz,K.Cinco reinos. Barcelona:Labor, 1985.
Strickberger,M.W.;Genética. Barcelona:Omega, 1986.
Stryer,L.Bioquímica, (3a. ed.).Barcelona:Reverté, 1988.
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Informàtica

PROFESSOR:Jordi SURINYACiALBAREDA

CRÈDITS:4.5
CURS: 1r.

OBJECTIUS:
La programació és una einamultidisciplinària. En aquesta assignatura es fa una iniciació a la programa-
ció dels ordinadors permitjà d’una notació algorísmica general i en concret amb el llenguatge estructu-
ratPascal.
L’objectiu principal és aprendre a subdividir problemes de manera que puguin tenir tractament infor-
màtic.
Prèviament s’introduirà l’estudiant en l’entorn dels ordinadors personals, perquè conegui com funcio-
nen i sigui capaçde realitzar-hi operacionsbàsiques.
En tot cas, es tracta de donar els coneixements per tal que l’estudiant pugui solucionar els problemes
numèricsque se li presentaranal llargde la carrera.

PROGRAMA:
1.Ordinadors
1.1.Conceptes
1.2. Sistemesdenumeració
1.3.Estructurad'unordinador
1.3.1.Memòria
1.3.2.Processador
1.3.3. Perifèrics

1.4.Xarxesd'ordinadors
1.4.1.Concepte i necessitat
1.4.2. Internet

2. SistemesOperatius
2.1. Introducció
2.2. Fitxers
2.3. Subdirectoris
2.4.Procésd’arrancada
3.Algorísmica.
3.1.Algorismes
3.2.Llenguatges i programes
4.Variables i expressions
4.1.Constants i variables
4.2.Tipusdedades
4.3.Operadors
5.Taules
5.1.Vectors
5.2.Matrius
6.Accions elementals
6.1.Assignació
6.2. Sortidadedades
6.3.Entradadedades
7.Programes lineals
7.1.Estructurad’unprograma
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7.2. Fluxd’execució.Estructura seqüencial
8.Estructures alternatives. IF
9.Estructures iteratives
9.1.WHILE
9.2.FOR

PRÀCTIQUES:
Serveixenperpracticar i aprofundir els coneixements.
Cal remarcar que les classes pràctiques als ordinadors són introductòries i per tant l’estudiant ha de
practicarpel seucompteper aun total aprofitamentde l’assignatura.

AVALUACIÓ:
Laqualificació constaràde tresparts:
-Duesproves escrites (amitjans i a finals del curs): 30%i 50%
-Lanotad’unprogramaque s’hauràde realitzar forade leshores lectives: 20%

BIBLIOGRAFIA:
Blanco,A.MS-DOS, curso de iniciación.A.B.Libros, 1989.
Vancells, J.; Lòpez,E.Programació: Introducció a l’algorísmica.Vic:EumoEditorial, 1992.
Vila, S.ProgramacióFonamental. Problemes.EdicionsUPC.AulaPràctica 50, 1995.
Lucas,M.;Peyrin, J.P.; Scholl, P.C.Algorítmica y representación de datos. 1 Secuencias,Autómatas de estados fi-

nitos.Masson, 1985.
Escudero,F.;Garrell, J.M.Fonaments deProgramació.Bruño/EUETT, 1993.
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ExpressióGràfica iCartografia

PROFESSORA:CarmeVERNIS iROVIRA

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
-Assolir unnivell adequat enel coneixementdels sistemesde representació geomètrica a travésde l’or-
dinador.
-Conèixer l’entornde treball de l’AutoCad2002
-Conèixer les einesdedibuix, i comprendre els sistemesde representació, amb ladoble finalitatd’ela-
borarprojectesdins l’àmbitde l’EnginyeriaTècnicaAgrícola i d’assolir raonaments espacials i geomè-
trics autilitzar enaltres assignatures.

PROGRAMA:
Introducció alAutocad2002

Característiquesde la versió
Interfície i entornde treball

Construccionsdegeometriaplana
Lacreaciód’objectes

Einesbàsiquesper començar adibuixar
Einesbàsiquesper editar

La introducciódePunts
Límitsdel dibuix i einesde suport al dibuix
El sistemadecoordenades

Absolutes: cartesianes i polars
Relatives: cartesianes i polars

La referència aobjectes
El rastreigpolar
El rastreigde referència aobjectes
Lacalculadora gràfica

Teoriabàsicanecessàriaper als exercicis de construccions geomètriques.
Triangles, quadrilàters i polígons regulars
Anglesd’unacircumferència.Construccionsd’Arc capaç.
Tangències

Tipusdecorbes: classificació i construccions.
Coneixementdel programa

Altresordresdedibuix i d’ediciód’objectes
Elsmenúsdepinçaments
Canvis de sistemesdecoordenades: sistemespersonalitzats
Treball ambgrupsd’objectes i selecció complexad’entitats.
Filtresde selecció
Creació i ediciód’objectes complexos.

Polilínies i editar lespolilínies.
Spline i editar les splines

Menúdeconsulta.
Normalització
Projeccions: elecciódevistes
Seccions.Representació i tipus.
Escalesde reducció.
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Acotació.
Croquissat: esbossos i proporcions.

Sistemesde representació geomètrica
Conceptes, diferències i aplicacionsdels diferents sistemesde representació geomètrica:

Sistemadièdric, Sistemaaxonomètric, Sistemacònic i sistemadeplans acotats.
Construccionsd’objectes 3Dcreats apartir delmodelde sòlids. (La construcció es realitzarà a

partir de la lecturade lesprojeccionsdièdriques degudament acotades).
Obtenciódevistes enels diferents sistemesde representació.
Les superfícies: generació i classificació.
Representacióde superfícies en 3D.

Cartografia i topografia: definició.
Superficies topogràfiques.

Representació.
Unitatsdemesura.
Corbesdenivell: equidistància, líniesdemàximapendent.

Perfils longitudinals i transversals.
Fotogrametria.

PRÀCTIQUES:
Durant les sessions pràctiques es desenvolupa el temari de l’assignatura a través d’exercicis guiats pel
professor.
Esdurana termea l’aulad’informàtica.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es realitzarà a travésdedos exàmens i la valoracióde lespràctiques.

BIBLIOGRAFIA:
EllenFinkelstein:AUTOCAD2000a fondo.Madrid:Anaya.
Ferrer Muñoz, José Luis; Salvador Herranz, Gustavo: Tratado de Dibujo con AutoCad 2000. Madrid:
Paraninfo.

ShamTickoo:AutoCAD2000Básico.Madrid:Paraninfo.
RodríguezdeAbajo iAlvarezBengoa:Curso deDibujoGeométrico y croquización.Alcoi:Marfil.
RodríguezdeAbajo:SistemadePlanos acotados.SantSebastià:Donostiarra.
SánchezGallego, JuanAntonio:Geometría descriptiva. Sistemas deProjeccionCilíndrica. Barcelona:UPC.
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Bioquímica

PROFESSORAT: JordiVIVERiFABREGÓ
MontserratCAPELLAS iHERMS

Crèdits:9

OBJECTIUS:
Aquest curs intenta introduir a l’estudiant en els secrets moleculars de la vida i fer-li observar com les
seves fantàstiquesmanifestacions tenenunabase senzilla i entenedora.
Es per això que s’estudia com els éssers vius aconsegueixen energia, en què la fan servir, quinesmolècu-
les hi estan implicades i quines són les relacions entre aquestes molècules.Totes aquestes explicacions
han de portar l’estudiant a contemplar un ésser viu com un cúmul de processos totalment coherents i
espontanis i a entendre la lògica internade la vida.
Al llarg del curs es faran uns seminaris independents de la resta del curs amb la intenció d’ampliar, apro-
fundir i orientar l’estudi capa àreesde labioquímicademajor interèso actualitat.

CONTINGUTTEÒRIC:
Tema1.VIDAIBIOQUÍMICA.
Tema2.LESPROTEÏNES:

2.1. Aminoàcids:
estructura, propietats, classificació, propietats àcid-base.

2.2.Enllaçpeptídic:
estructura electrònica i espacial; hidròlisi total, parcial o seqüencial.

2.3. Proteïnes:
forces estabilitzadores, nivells d’estructuració, exemples de proteïnes.Relació estructu-
ra-funció.

2.4.Desnaturalitzaciódeproteïnes:
efecte sobre les proteïnes, energètica de la desnaturalització,mètodes i agents desnatura-
litzants.

2.5.El centre actiudels enzims:
especificitat enzimàtica i estereoquímica, poder catalític.

2.6.Enzimologia I:
definicions i conceptes, nomenclatura i classificació dels enzims, coenzims i vitamines,
cinètica enzimàtica, inhibició.

2.7.Enzimologia II:
regulació de l’activitat enzimàtica, factors que influeixen en l’activitat d’un enzim regula-
dor,mecanismesmoleculars de regulació.

Tema3.BIOENERGÈTICA:
3.1. L’energia i la biosfera.
3.2.Termodinàmica:

conceptes i definicions, primer principi i entalpia, segon principi i entropia, energia lliu-
re, sistemes allunyatsde l’equilibri, reaccions acoblades, energiaquímica enels éssers vius.

3.3.Obtenciód’energia enels éssers vius:
Visió general del metabolisme, glucolisi, fermentacions làctica i alcohòlica, obtenció d’a-
cetil CoA, metabolisme del glucogen, gluconeogènesi, cicle del àcid cítric, cadena de
transport electrònic, fosforil.lacióoxidativa, balançosdematèria i energia, fotosíntesi.

3.4.Consumd’energia enels éssers vius:
treball debiosíntesi, contracciómuscular, treball de transport, bioquímicade la visió.
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CONTINGUTPRÀCTIC:
Pràcticanº1 Substànciesòpticament actives.
Pràcticanº2Espectroscòpia.
Pràcticanº3Bioquímica ambordenador.
Pràcticanº4Estudidelmetabolisme.
Pràcticanº5Enzimologia.
Cadapràctica és setmanal, la duradaésde 3hores cadauna i es realitza enhorari de tardes.

AVALUACIÓ:
L’avaluaciód’aquesta assignatura tindrà encompteels següents ítems:
- dos exàmensde teoria al llargdel curs (60%de lanota final).
- unexamendepràctiques (30%de lanota final).
- informedepràctiques (10%de lanota final)

BIBLIOGRAFIA:

General:
Branden,C.&Tooze, Introduction toProteinStructure. 2nded.NewYork:GarlandPublishing, 1999.
Fersht,A.Estructura ymecanismode los enzimas. Barcelona:Reverté.
Lehninger,A.L.Bioquímica. Barcelona:Omega..
Mathews&vanHoldeBioquímica.Madrid: Interamericana/McGraw-Hill..
Peretó et al. Fonaments deBioquímica.València.Universitat deValència
Plummer,D.T.; Introducció a laBioquímica pràctica. Barcelona:Universitat deBarcelona.
Rawn, J.D.Bioquímica.Madrid: Interamericana/McGrawHill.
Stryer,L.Bioquímica. Barcelona:Reverté.
Voet,D.;Voet, J.G.Bioquímica. Barcelona:Omega.

Problemes:
Macarulla, J.M.; Marino, A. Bioquímica cuantitativa. Cuestiones sobre biomoléculas. Vol.I. Barcelona:
Reverté.

Macarulla, J.M.;Marino,A.;Macarulla,A.Bioquímica cuantitativa.Cuestiones sobremetabolismo.Vol.II.
Barcelona:Reverté.

Segel, I.H.Cálculos de bioquímica. Saragossa:Acribia.
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Tecnologiade laProduccióVegetal

PROFESSORS: Jordi SURIÑACHiCODINA
CarmeCASAS iARCARONS

CRÈDITS:9

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és l’estudi dels factors climàtics, biològics i edafològics que condicionen la
producció agrícola vegetal i les tècniques que s’apliquen per tal d’obtenir les produccions convenients,
tenint encompte la conservaciódel sòl i de l’ambient.
Amés, esdonaranels coneixementsbàsics debotànica agrícola ja queelmaterial vegetal és la base sobre
laqueesdesenvolupa aquest estudi.

PROGRAMA
1. Introducció a la producció vegetal: Bases de la producció vegetal. Sistemes de producció vegetal.
Tècniquesdecultiu.Bonespràctiques agràries.
2.Elmaterial vegetal
2.1. L’aigua i lesplantes
2.2. Fotosíntesis i respiraciódels cultius

3. Factors climàtics
3.1.Radiació solar
3.2.Temperatura
3.3.Vent
3.4.Aigua
3.5.Càlcul d’evapotranspiració i necessitatshídriquesdels cultius

4.El sòl i tècniques aplicades al sòl
4.1. Fasesdel sòl
4.2.Propietats físiquesdel sòl: textura, estructura i porositat, atmosfera i aiguadel sòl
4.3.Estudi químicdel sòl: complex argilohúnic, pH, calcaria total i activa, salinitat

5.Tècniquesdecultiu
5.1. Paràmetres agronòmicsdel reg
5.2.Control de lamatèriaorgànica i esmenesorgàniques
5.3. Fertilitzaciómineral

CONTINGUTSPRÀCTICS:
Lespràctiques es centraranen l’estudidelmaterial vegetal: característiques i reconeixementdeplantes
d’interès agrícola.

Hihaurà sessionsdepràctiques al laboratori i sortides al camp.
A l’inici del quadrimestre es proporcionarà el calendari de pràctiques al laboratori i de les sortides de
camp.

L’assistència a lespràctiques ésobligatòria, tant a les sessionsde laboratori coma les sortidesdecamp.

AVALUACIÓ:
L’avaluació d’aquesta assignatura es farà de manera continuada i la nota final s’elaborarà a partir de les
notesdeTEORIA(65%) i de lesnotesdePRÀCTIQUES (35%).

BIBLIOGRAFIA:
Bonciarelli, F.Agronomía. Lleó:Academia, 1979.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA 45



Barceló, J. et al.FisiologíaVegetal,Madrid:Pirámide, 1980.
Bergmann,W.NutritionalDisorders ofPlants.München: SemperBonisArtibus, 1992.
BesnierRomero,F.Semillas.Biologia yTecnologia.Madrid:Mundi-Prensa, 1989.
Bolós,O. i altres.Floramanual delsPaïsosCatalans. Barcelona:Pòrtic, 1990.
Història Natural dels Països Catalans: Volums 3, 4, 6, 7 i 14. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana,
1984.

Langer,R.H.M.;Hill,G.D.Plantas de InterésAgrícola. Saragossa:Acribia, 1987.
Loué,A.LosMicroelementos enAgricultura.Madrid:Mundi-Prensa, 1988.
Porta, J; López-Acevedo, M.; Roquero C. Edafologia para la agricultura y el medio ambiente. Madrid:
Mundi-Prensa, 2ª. ed.1998.

UrbanoTerrón,P.TratadodeFitotecniaGeneral.Madrid:Mundi-Prensa, 1a. ed., 1989.
UrbanoTerrón,P.AplicacionesFitotécnicas.Madrid:Mundi-Prensa, 1a. ed., 1991
UrbanoTerrón,P. Iniciacióna laMeteorologiaAgrícola.Madrid:Mundi-Prensa, 1a. ed., 1994.
Villalobos, Francisco J. i altres Fitotecnia. Bases i tecnologias de la producción agrícola. Madrid: Mundi-
Prensa, 2002.
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Tecnologiade laProduccióAnimal

PROFESSOR:Xavier SERRAi JUBANY

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Coneixementdels aspectesbàsicsde reproducció, alimentació imillora genèticade lesprincipals
espècies animals quees comercialitzen enel nostrepaís.

CONTINGUTS:
1. Introducció:
1.1. Introducció a laZootècnia.

Zootècnia i producció animal: conceptes i evolució.Lesproduccions animals a ladietahumana.
La competència animal-home. La ramaderia com a indústria de transformació. Eficàcia de la
producció animal.

1.2. Situaciódels sectorsproductius anivellmundial.
Sistemes d’explotació, censos i produccions ramaderes dels principals sectors productius: avi-
ram,porcí, cabrum,boví.

2.Reproducció:
2.1.Bases anatòmiques i fisiològiquesde la reproducció.

Reproducció: anatomia de l’aparell reproductor, factors condicionants de l’arribada a la puber-
tat, valoracióde la fertilitat.
Manteniment del cicle estral i de la gestació a les principals espècies (control hormonal, dura-
ció, etc.). Part: canvismorfològics i fisiològics.

2.2.Tècniquesdecontrol imillorade la reproducció:
La detecció de zels comabase d’un bonmaneig reproductiu. Sistemes de cubrició.Avantatges i
possibilitats d’utilitzacióde l’inseminació artificial a les diferents espècies.Processament i qua-
litat del semen. Sincronització de zels. Trasplantament d’embrions: inseminació, recollida,
qualitat i trasplantament.

2.3.Reproducció i productivitat: factorsde variació i quantificacióde l’eficàcia reproductiva.
L’eficàcia reproductiva com a condicionant de la productivitat: edat al primer part, fertilitat i
interval entreparts, prolificitat, vidaútil.
Paràmetresde valoracióde l’eficàcia reproductiva.Fitxers, plannings i programesdecontrol.

3.Alimentació iRacionament:
3.1. Fonamentsde ladigestiódels aliments.Conceptededigestibilitat:

Estructura i funcions de l’aparell digestiu dels monogàstrics. Digestió: acció mecànica i acció
química.
Particularitats de l’aparell digestiu dels remugants. Fermentació ruminal. Degradabilitat dels
aliments.
Valoracióde l’eficàcia digestiva: digestibilitat dels aliments. Factors de variacióde la digestibili-
tat.

3.2.Utilitzaciómetabòlicadels aliments enelsmonogàstrics i enels remugants:
Conceptedemetabolisme.Productes finals de la digestió enelsmonogàstrics.Nutrients essen-
cials. Productes finals de ladigestió enels remugants.

3.3.Valoraciónutritivadels aliments: energia i proteïna:
Balanç energètic d’un aliment. Els diferents tipus d’energia: bruta, digestible, metabolitzable i
neta. Sistemes i unitats actuals de valoració energètica en el cas delsmonogàstrics i en els remu-
gants.
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3.4.Elsminerals i les vitamines enalimentació animal:
Importància dels minerals i de les vitamines en alimentació animal. Macro i microminerals.
Reserva i mobilització corporal dels minerals. Vitamines hidro i liposolubles. Carència i toxi-
citat.

3.5.Càlcul de racions i formulaciódepinsosper a remugants:
Estimació de les necessitats nutritives. Estimació de la capacitat d’ingestió. Aliments dispo-
nibles. Ració de base i complementació amb concentrats. Sistemes de distribució de la ració:
unifeed,DAC.Exemplesdecàlcul de racions.

4.Millora genètica
Conceptes bàsics. Objectius de selecció i programes de control. Selecció masal, índex de selecció i
BLUP. Programes demillora genètica de grans poblacions.Mètodes de selecció utilitzables a nivell
depetites explotacions.Associacionsdebestiar selecte.

5.Basesde laproducció animal
5.1. Produccióde llet.
5.2.Producciódecarn.
5.3.Producciód’ous.

6.Gestióde residus ramaders
6.1.Caracterització i quantificaciódels diferents residus generats.
6.2.Gestiódels residus.Legislació.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran seminaris de càlcul de racions i formulaciódepinsos.

AVALUACIÓ:
En l’avaluació es tindran en compte diferents ítems, entre els quals hi hauran proves teòriques (50%) i
pràctiques (50%).

BIBLIOGRAFIA:
Alvariño,M.R.Control de la reproducción en el conejo.Madrid:MundiPrensa, 1993.
Bondi,A.A.Nutriciónanimal. Saragossa:Acribia, 1988.
Churc,D.C.;Pond,W.G.Fundamentos deNutrición yalimentaciónde animales.Mèxic:Limusa, 1987.
Cole,H.H;Cupps,P.T.Reproducciónde los animales domésticos. Saragossa:Acribia, 1984.
Dalton,D.C. Introduccióna la genética animal práctica. Saragossa:Acribia, 1982.
De Blas, C.; González, G;Argamenteria,A.Nutrición y alimentación del ganado. Madrid:Mundi Prensa,
1987.

Fayez, I.;Owen, J.B.Nuevas técnicas de producción ovina. Saragossa:Acribia, 1993.
Gordon, I.Controlled breeding in farmanimals.Oxford:PergamonPress, 1983.
Inra.Alimentationdes animauxmonogastriques: porcs, lapins, volailles.Versailles: Inra, 1989.
Jarrige,R.Alimentationdes bovins, ovins&caprins.Versailles: Inra, 1988.
NationalResearchCouncil.NutrientRequeriments ofDairyCattle.Washington:NationalAcademy
Press, 1989.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE2NCURS

Economia

PROFESSOR:JoanAntoniCASTEJÓNFERNÁNDEZ
CRÈDITS: 12
OBJECTIUS:

Introduir l’estudiant almónde l’economia i organització industrial des d’un punt de vista pràctic i apli-
cat a diferents situacions que un tècnic pot trobar-se en la vida professional. Potenciar l’esperit empre-
nedorde l’estudiant.

PROGRAMA:
Primerquadrimestre:
Tema1. Introducció a l’economia.

1.1.Conceptes generals.
1.1.1.Economiade l’empresa: empresa i empresari.
1.1.2.Agents econòmics.
1.1.3.Microeconomia imacroeconomia.
1.1.4.Empresespúbliques, nacionals,multinacionals.
1.1.5.Nocionsdel sistema laboral.
1.1.6.L’oferta i la demanda.
1.1.7.Elmercat.Monopoli, oligopoli, competènciaperfecta.
1.1.8.Estructura financerade l’empresa.

1.2.Tipusde societats.
1.2.1.Conceptes: empresa individual, empresa associativa, societatmercantil, societats per-

sonalistes, societats capitalistes.
1.2.2. Societat col·lectiva.
1.2.3. Societat comanditària.
1.2.4. Societat anònima.
1.2.5. Societatde responsabilitat limitada.
1.2.6. Societat cooperativa.

Tema2.Comptabilitat.
2.1.El balançde situació.
2.2.El comptedepèrdues i guanys.
2.3. Integraciódel balanç i el comptedepèrdues i guanys.
2.4.El registredels fets comptables.
2.5.El cicle comptable.
2.6.Normalització comptable:Pla general de comptabilitat.
2.6.1. Principis comptables.
2.6.2.Quadredecomptes.Definicions i relacions comptables.Normesdevaloració.
2.6.3.Elaboraciódels comptes anuals.

Segonquadrimestre:
Tema3.Anàlisi econòmicadeprojectesd’inversió.

3.1.Conceptesd’inversió.
3.2.Projected’inversió.
3.3.Caracteritzacióde la inversió.
3.3.1. La vidade la inversió.
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3.3.2.El capital format i el pagamentde la inversió enel temps.
3.3.3.El fluxdecaixaquegenera la inversió i la sevadistribució enel temps.
3.4.Avaluacióde la rendibilitat financera.
3.4.1.Capitalització.
3.4.2.Actualització.
3.4.3.Criteris d’avaluació.
3.5.Efectede la inflació i els impostos.
3.6.Costos enfonsats.
3.7.Costosd’oportunitat.

Tema4.Anàlisi economicofinancerade l’empresa a travésdels seus estats comptables.
4.1. Introducció.
4.2.Anàlisi del balanç.
4.2.1.Anàlisi patrimonial estàtica.
4.2.2.Anàlisi patrimonial dinàmica.
4.2.3.Estatd’origen i aplicacióde fons.

4.3.Anàlisi del comptedepèrdues i guanys.
4.4.Anàlisi del fonsdemaniobra.
4.4.1.Conceptes.
4.4.2.Cicledemaduració i cicledecaixa.
4.4.3.Càlcul del fonsdemaniobranecessari.
4.4.4.Fonsdemaniobranecessari i aparent.

4.5.Estudide la rendibilitat.
4.5.1.Decomposicióde la rendibilitat.
4.5.2.Palanquejament.

Tema5.Finançament.
5.1. Finançamentd’empreses.
5.2. Finançamentpropi.
5.2.1.Ampliacionsdecapital.
5.2.2. Finançament induïtper les ampliacionsdecapital.
5.2.3.Cotitzacióde les accionsdesprésd’una ampliaciódecapital.
5.2.4.Planificaciód’una ampliaciódecapital.
5.2.5.Reduccionsdecapital.

5.3.Crèdits i préstecsbancaris.
5.3.1.Conceptes.
5.3.2.Mètodede l’anualitat constant.
5.3.3.Mètodede l’amortització constant.

5.4.Emprèstits.
5.4.1.Conceptes.
5.4.2.Amortitzaciód’emprèstits.
5.4.3.Tipusd’obligacions.
5.4.4.Conversiód’obligacions enaccions.

5.5.El crèdit comercial
5.5.1.Cost financerdel crèdit comercial

Tema6.Estructuraorganitzativade l’empresa
6.1.Concepte i elementsde l’estructuraorganitzativa
6.2.Principis queestructuren l’organitzacióde l’empresa
6.3.Principals formesorganitzatives

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà contínua apartir dediferentsprovesobjectivesquees realitzaranal llargdel curs.
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BIBLIOGRAFIA:
Alonso, R. Contabilidad Financiera. Aplicaciones a empresas agrarias y agroalimentarias. Madrid: Mundi
Prensa, 1993.

Amat,O.Análisis de estados financieros fundamentos y aplicaciones.Barcelona:Gestió 2000, 2000.
Ballestà,G.Contabilidad general: unavisión práctica. Barcelona:Gestió 2000, 1991.
Ballestero,E.Principios deEconomíade laEmpresa.Madrid:AlianzaEditorial, 1992.
PlaGeneral deComptabilitat.Madrid:McGraw-Hill, 1994.
Suárez Suárez, Andrés S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide,
1996.

Bueno Campos, Eduardo. Curso básico de economía de la empresa un enfoque de organización. Madrid:
Pirámide, 1993.

Mintzberg,Henry.Mintzberg y la dirección.Madrid:DíazdeSantos, 1991.
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OperacionsBàsiques iTecnologiadelsAliments

PROFESSORA:LídiaRAVENTÓS iCANET

OBJECTIUS:
Donar els coneixements necessaris per a poder comprendre, dissenyar i calcular les operacions bàsi-
ques, els processosmés freqüents i els sistemesde control que tenen lloc en les indústries agroalimentà-
ries.

PROGRAMA:
Part I.Balançosmacroscòpics.
1. Introducció a lesoperacionsbàsiques.
1.1 Introducció.
1.2 Sistemad'unitats.
1.3Classificacióde lesoperacionsbàsiques.
2.Balançmacroscòpicdemassa.
2.1Equació general de conservacióde lamassa.
2.2Balançdemassa (BM) sense reacció.
2.3AplicaciódelBMa l'estudidemesclesbinàries.Destil·lació.
3.Balançmacroscòpicd'energia.
3.1Equació general del balançd'energia.
3.2Balançmacroscòpicd'energia en règimestacionari.
3.3Balançmacroscòpicd'energia en règimtransitori.
4.Balançmacroscòpicdequantitatdemoviment.
4.1Equació general debalançdequantitatdemoviment.
4.2Determinaciód'esforços sobre conduccions.
5.Coeficientsde transport.
5.1Balançosmicroscòpics.
5.2Anàlisi dimensional.
5.3Coeficientsde transport.

Part II.Mecànicade fluids
6.Pèrduesdecàrrega.
6.1Equació general deBernouilli.
6.2Càlcul de lespèrduesdecàrrega.
6.3Corbacaracterísticad'unacanonada.Diàmetreòptim.
6.4Conduccions en sèrie.
6.5Conduccions enparal·lel.
6.6Copd'Ariet.
7.Bombes
7.1Pèrdues, potències i rendiments.Corbes característiques.
7.2Càlcul del puntde funcionament.
7.3Cavitació.NociódeNPSH.
7.4Bombesen sèrie i enparal·lel.

Part III.Processosambreacció bioquímica.
8.Fonamentsde la reaccióquímica.
9.Fonamentsde la reacció enzimàtica.
10.Fonamentsde la reaccióbiològica.
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Part IV.Processosdeseparació.
11.Llits porosos
12.Fluidització.
13. Filtració.

PartV:Processosambtransferènciad’energia.
14.Evaporació.
14.1Evaporacióde simple efecte.
14.2Mètodesd’aprofitamentdel vapor.
14.3Evaporadorsdemúltiple efecte.

PartVI.Termotècnia.
15.Termotècnia
15.1 Introducció a laTermotècnia
15.2Conducció.Aplicacions a sistemesunidimensionals, estacionaris i sense generació.
15.3Bescanviadors.

AVALUACIÓ:
Es realitzarà a partir de proves escrites.Constaran d’una part de resolució de problemes i, si escau, d’un
test referent a conceptesde teoria.
Es realitzaran 2 parcials durant el curs que alliberen matèria. Es faran en dates fixades prèviament. Al
juny hi haurà un examen final en què es podran recuperar les diferents parts o bé, pels que no tinguin
aprovada capde les parts, un únic examen final de tot el contingut de l’assignatura. Pel setembrehi hau-
ràunúnic examende tota l’assignatura (noes guarden lesnotesde lesparts).
Lanota final serà lamitjanadels diferents parcials sempre i quan lanota sigui superior a4obéel resultat
de l’examen final.
Al setembre serà el resultat de laprova escrita.

BIBLIOGRAFIA:
Aguado, J. Ingeniería de las IndustriasAlimentarias.VolumsI-II.Ed: Síntesis.
Bailey, J.Biochemica engineering fundamentals.McGraw-Hill, 1986.
Brenan; et al.Las operaciones de la ingeniería de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1980.
Calleja,G. Introduccióna la ingeniería química. Síntesis, 1999.
Casal;ClotetOperacions unitàries de la indústria alimentària. Barcelona: SocietatCatalanadeTecnologia.
Charley.Tecnología de los alimentos. Procesos físicos i químicos en la preparaciónde alimentos.Madrid:Mundi-
Prensa.

Costa,E. Ingeniería química.Alhambra
Costa, J.Curso de química técnica. Barcelona:Reverté.
Couldson;Richardson IngenieríaQuímica.Volums I-IV. Barcelona:Reverté.
Earle;R.L. Ingeniería de los alimentos.Saragossa:Acribia, 1988.
Foust,A.S. et al.Principios de operaciones unitarias.CECSA.
GodiaCasablancas Ingeniería bioquímica.Madrid: Síntesis, 1998.
Hayes,G.D.Manual de datos para ingeniería de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1992.
Heldman;LundHandbook of food engineering.NovaYork:MarcelDekker, 1992.
Levenspiel,O.Flujo de fluidos e intercanvio de calor. Barcelona:Reverté, 1993
Lewis,M.J.Propiedades físicas de los alimentos y de los sistemas de procesado. Saragossa:Acribia, 1993.
Lim,HenryC.BiochemicalEngineering IV. Barcelona:Reverté, 1993
Mafart,P. Ingeniería industrial alimentària.VolumsI-III. Saragossa:Acribia, 1994.
MataixMecánicade fluidos ymáquinas hidráulicas.Castillo.
McCabe,W.L.Operaciones básicas de ingeniería química. Barcelona:Reverté.
Müller. Introduccióna la reología de los alimentos. Saragossa:Acribia.
Peiró, Juan J.Balances deMateria.Problemas resueltos y comentados.VolumsI-II.València:Universitat



Politècnica.
PerryManual del ingeniero químico.VolumsI-III.McGraw-Hill.
Rehlaitis,G.V.Balances demateria y energía.McGraw-Hill, 1989.
Shuler,M.;BioprocessEngineering.PrenticeHallPTR, 2002.
Stephanopoulos,G.MetabolicEngineering.AcademiaPress, 1998.
StreeterMecánicade los fluidos.McGraw-Hill.
Vian,A. iOcon, J.Elementos de ingeniería química.
WhiteMecánicade los fluidos.McGraw-Hill.
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EnginyeriadelMediRural

PROFESSORS: FrancescCASTELLANAiMÉNDEZ
JosepAYATS iBANCELLS

CRÈDITS:12

OBJECTIUS:
L’assignatura es desenvolupa en dues parts, Electrotècnia i Termotècnia, de durada quadrimestral.
L’Electrotècniaplanteja el coneixementdel corrent elèctric en totes les seves formes.Permitjà de l’anà-
lisi de circuits en règim permanent es modelitzen els generadors, línies de transport i receptors o con-
sums, introduint les expressions bàsiques de càlcul de les magnituds elèctriques d’interès (corrents,
tensions, potències, impedàncies, factor de potència). A continuació s’analitza el consum d’energia
elèctrica enBaixaTensió i es presenta el SistemaElèctric d’Energia (generació, transport i distribució)
que engloba la cadena de transformacions energètiques fins a arribar a la forma elèctrica en BT. Final-
ment esdonenels coneixementsbàsics per a la selecció i utilitzaciódemàquines elèctriques, així comel
dimensionament i protecció de les instal·lacions enBTi algunesnocionsde luminotècnia.
En la segona part,Termotècnia, s’estudien exhaustivament els mecanismes bàsics de transmissió de la
calor, conducció i convecció, com a mecanismes independents o conjunts en bescanviadors, aletes i
conduccions en general. La part final del curs es dedica a l’estudi de l’aplicació industrial de la produc-
cióde fred, comasistemaprimordial en la conservaciódels aliments.

PROGRAMA:
Part I:Electrotècnia
Tema1.Corrent eléctric enBT

1.1.Repàsdeconceptes fonamentals.
1.2.Corrent altern monofàsic (CAM): Generació per inducció electromagnètica. Forma
d’ona. Necessitat del valor eficaç. Modelització de les magnituds elèctriques en forma
temporal i FASORIAL. Modelitzaciódels receptors: IMPEDÀNCIA.Tipus i compor-
tament dels consums. Potències: Aparent (S), Activa (P) i Reactiva (Q). Compensació
del factor de potència (FP). Sistematització exhaustiva dels càlculs elèctrics en règim
permanent (fasors)

1.3.Corrent altern trifàsic (CAT): Sistemes Polifàsics: justificació i simplificacions. Sistema
trifàsic simètric. Acoblaments: connexió en estrella (4 cables) i triangle (3 cables).
Impedànciade fase.Magnituds (corrent i tensió) de fase i de línia.Càlcul depotències en
sistemes trifàsics (simètrics o asimètrics en corrent). Mesura de la potència. Connexió
ARON.

Tema2.El sistemaelèctricd’energia (SEE)
2.1.El sistemaespanyol: generació, transport i distribuciód’energia elèctrica
2.2.Qualitat del subministrament elèctric
2.3.Consumd’energia elèctrica enBT: aspectes econòmics i corbadecàrrega.
2.4.Utilització de sistemes d’anàlisi de xarxa elèctrica en BT (evolució temporal: mesura i
enregistramentdepotencies, corrents, energies,FP...)

Tema3.Luminotècnia.
3.1.Naturalesade la llum.Magnituds lluminoses i unitats.
3.2.Fonts elèctriquesde llum:Làmpades.
3.3.Càlcul d’enllumenats interiors.
3.4.EinesCAD/CAE

Tema4.Màquines elèctriques
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4.1. Fonaments i componentsde lesmàquines elèctriques.
4.2.Convertidors estàtics:
Ferro i Coure: Transformadors amb acoblament magnètic. Tipus de transformadors.
Transformadorsdepotència.
Silici i Coure.Tecnologia actual de la transformació elèctrica a elèctrica. Electrònica de
potència.

4.3.Motors. El convertidor electromecànic. Famílies de màquines rotatives. Descripció i
modelització delsmotors. Utilització pràctica. Selecció demotors per a diferents tipus
d’aplicacions.

4.4.Generadors. Convertidor mecanoelèctric. Dinamo (CC) i alternador síncron o asín-
cron (CA).

Tema5. Instal·lacions elèctriques enBT.
5.1.Dimensionamentde la secciódels conductors.
5.2.Proteccióde línies, receptors i persones.
5.3.Memòria tècnica; visió global d’una instal·lació elèctrica, acompliment dels requeri-
mentsdel reglamentdeBT.Esquemaunifilar.Documentació.

5.4.Complements: Equips per a l’anàlisi de la instal·lació (components harmònics, corrents
de neutre i fases, corba de carrega i compensació del factor de potència). Mesura de re-
sistènciade terra i correntsdecurt circuit.

5.5.EinesCAD/CAE
Part II:Termotècnia
Tema1.Mecanismesbàsicsde transmissióde la calor.

1.1.Conducció.Llei deFourier.
1.2.Convecció.Llei deNewton.
1.3.Radiació.Llei deStephan-Boltzman.

Tema2.Conducció en règimestacionari.Anàlisi unidimensional i bidimensional.
2.1. Paretsplanes, cilíndriques i esfèriques, en sèrieoenparal·lel.
2.2.Parets encontacte amb fluids.Resistènciadecontacte..Radi crític.
2.3.Aletes.
2.4.Equació general de la conducció.
2.5. Introducció a l’anàlisi pelmètodede lesdiferències finites.

Tema3.Conducció en règimtransitori.
3.1. Solucions analítiques de l’equació de la conducció en règim transitori: Resistència inter-
nanegligible i sòlid semiinfinit.

3.2. Solucióutilitzant gràfiques, per a configuracionsunidimensionals i bidimensionals.
3.3. Solucionsnumèriques.Mètode implícit.Exemplesd’aplicació.

Tema4.Convecció.Correlacions empíriques.
4.1. Introducció.Flux laminar i flux turbulent.Viscositat.
4.2.Capa límitdinàmica i tèrmica.NombredeReynolds.Radihidràulic.
4.3.Convecció forçada.Correlacions empíriques.
4.4.Convecciónatural.Convecció lliure enespais tancats.

Tema5.Bescanviadorsd’escalfor.
5.1.Classificació i utilitzaciódels bescanviadorsd’escalfor.
5.2.Coeficient global de transmissiód’escalfor.Embrutiment.
5.3.Diferènciade temperaturamitjana logarítmica.
5.4.Eficiènciadels bescanviadorsd’escalfor.MètodeNTU.

Tema6. Introducció a laproduccióde fred.
6.1. Fluids condensables.Diagramad’Andrews.
6.2. Sistemesdeproduccióde fred.
6.3.Produccióde fredper compressiómecànica.Cicle saturat simple.Cicle real
6.4.Compressors.
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Tema7.Elements fonamentals d’un sistemade refrigeracióper compressió.
7.1. Sistemesdirectes i indirectesde refrigeració.
7.2.Evaporadors.
7.3.Condensadors.
7.4.Compressors alternatius.Vàlvulesde laminació i control.

AVALUACIÓ:
Cadascuna de les dues parts aporta una nota provinent de diversos controls al llarg del curs, pràctiques
de laboratori i un examen global al finalitzar el quadrimestre. La nota final de l’assignatura és lamitjana
aritmètica de la nota de les dues parts, sempreque lamenorde les dues notes parcials no sigui inferior a
4.Encas contrari, l’assignatura s’avaluarà ambsuspens.

BIBLIOGRAFIA1APART:
ReglamentElectrotècnic deBaixaTensió, any 2002 (RBT)Ed.Paranifo.
CastejonA.; SantamariaG.TecnologiaEléctrica.McGraw-Hill, 1993.
J.GarciaTrasancosElectrotecnia (350 conceptos teóricos y 800problemas). Ed.Paraninfo, 1996.
J.L.ValentínLabartaElectrotècnia.Ed.Donostiarra, 1999.
Barrero,F.Sistemas de energía eléctricaEd.Thomson, 2004.
Trashorras, J.Diseñode instalaciones eléctricas de alumbrado. EdParaninfo, 2002.
Moreno,N.Problemas resueltos de tecnología eléctrica. Ed.Thomson, 2003.
Sanjurjo,R.Máquinas eléctricas.McGraw-Hill, 1990.
Lobosco /DíazSelección yaplicacióndemotores eléctricos. Bracelona: Siemens-Marcombo.
Energia.Revista de ingeniería eléctrica.Madrid: IngenieriaQuímica. ISSN0210-2056.
Electra.Revista técnicade electricidad, iluminación, aparatos ymateriales eléctricos.

BIBLIOGRAFIA2APART:
Holman, J.P.Transferencia de calor.Madrid:McGraw-Hill, 1998.
Illa, J.;Cuchí, J.C.Problemes deTermotècnia.Vic:EumoEditorial, 1990.
Kreith,F.;Black,W.Z.La transmisióndel calor.Madrid:Alhambra, 1973.
Levenspiel,O.Flujo de fluidos e intercambiode calor. Barcelona:Reverté, 1993.
Moran,M.J.; Shapiro,H.N.TermodinàmicaTècnica.Vol. II.Barcelona:Reverté, 1994.
Rapin,P.J. InstalacionesFrigoríficas. Barcelona:Marcombo, 1986.
Rehlaitis,G.V.Balances demateria y energía.Madrid:McGraw-Hill, 1989.
Streeter,V.L.;Wylie,E.B.Mecánicade los fluidos.Mèxic:McGraw-Hill, 1988.
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MicrobiologiaGeneral

PROFESSOR:JosepTURETiCAPELLAS

CRÈDITS: 7,5

OBJECTIUS:
Elsobjectius fonamentals d’aquesta assignatura són:
- Inculcar a l’estudiant la gran importància que la Microbiologia té en el camp professional que ell ha
triat i, per tant, fer-li notar les implicacions del microorganisme com a entitat viva, l’extens món dels
microbis i la figuradelmicrobiòlegdins les activitatshumanes relacionades amb la vida.
-El coneixement aprofunditde la citologia, la fisiologia i la genèticabacterianes.
-La formació en les tècniques bàsiques del treball microbiològic, tant a nivell de plantejament teòric
comd’activitatpràctica.
-La comprensió del paper ecològic dels diferents tipus demicroorganismes i del que representa tecno-
lògicament el seuús controlat.
-El coneixement dels virus i de la seva importància dins el món dels éssers vius, com a entitats que, per
la seva informaciógenètica, poden interferir en les entitats cel·lulars i/outilitzar-les.
-Mostrar el ventall de possibilitats que laMicrobiologia té actualment i la que pot tenir en el futur en la
seva aplicació dins el camp de les indústries agroalimentàries i, naturalment, en l’assignatura de
Microbiologia alimentària.

CONTINGUTS:
1. Introducció a laMicrobiologia:
1.1.Elmóndelsmicroorganismes: conceptedemicroorganisme i tipusdemicroorganismes.
1.2.La ciènciade laMicrobiologia.

2.Metodologiesbàsiques enMicrobiologia:
2.1.Tècniquesd’observaciódemicroorganismes.
2.2.Tècniquesd’esterilització.
2.3.Cultiu i conservaciódemicroorganismes.
2.4.Creixement i control delsmicroorganismes.

3.Citologiabacteriana:
3.1.Característiques generals dels bacteris.
3.2.Membranes citològiques.
3.3.Embolcalls cel·lulars.
3.4.Protoplasmabacterià.
3.5.Apèndixs cel·lulars: adhesió imoviment.
3.6.Reproducció i diferenciació enbacteris.

4.Metabolismebacterià:
4.1.Tipus fisiològics enelsmicroorganismes.
4.2. Fermentacions.
4.3.Respiració aeròbica.
4.4.Respiració anaeròbica.
4.5.Quimiolitotròfia.
4.6.Fototròfia.
4.7.Biosíntesi.

5.Genèticabacteriana:
5.1.Genomabacterià imutagènesi.
5.2.Regulacióde l’expressió gènica.
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5.3. Fenòmensparasexuals bacterians.Recombinaciógenètica, seqüènciesd’inserció i transposons.
5.4.Transformació.
5.5.Conjugació.

6.Virologia:
6.1.Composicióquímica i estructuradels virus.Classificaciódels virus.
6.2.Anàlisi quantitativadels virus.
6.3.Relació virus-hoste I:Cicle lític.
6.4.Relació virus-hoste II:Lisogènia.
6.5. La transducció.
6.6.Viroides i prions. Interferons.

7.Enginyeria genètica:
7.1.ManipulaciódelDNA«invitro».
7.2.Vectorsdeclonació.
7.3.Clonació i expressiódelDNAartificial.
7.4.Aplicacionsde l’Enginyeria genètica.

8.Evoluciódelsmicroorganismes iTaxonomiabacteriana:
8.1. L’origende la vida.
8.2.L’evoluciódelsmicroorganismesprocarionts.
8.3. L’origendels organismes eucarionts.
8.4.Taxonomiaenels bacteris.
8.5.Participacióde laBiologiamolecular en laTaxonomiabacteriana.

PRÀCTIQUES:
Els aspectes pràctics es treballaran en sessions de dues hores quinzenals al llarg de tot el quadrimestre i,
amés, durant totes les tardes d’una setmana de pràctiques intensives, ambuna dedicació diària de 3 ho-
res.
Els contingutsde lespràctiques es refereixenglobalment als següents aspectes:
-Estudidelmaterial del laboratorimicrobiològic.
-Tècniquesd’observaciódemicroorganismes.
-Tècniquesd’aïllament i cultiumicrobià.
-Recomptedemicroorganismes.
-Tècniquesde seguimentdel creixementmicrobià.
- Introducció a la identificaciódemicroorganismes.
- Introducció alsmètodesd’anàlisimicrobiològica.
- Sensibilitat a agents antimicrobians.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura té en compte tant els aspectes teòrics comels pràctics, amb la realització de
diversos controls al llarg del quadrimestre i la presentació d’un informe de pràctiques. La qualificació
global final s’obtindrà apartir dels ítems següents:
-Controls dels aspectes teòrics: 70%de lanota final.
-Control dels aspectespràctics: 20%de lanota final.
- Informedepràctiques: 10%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Microbiologia general
Stanier,R.Y.et al.Microbiología. Barcelona:Reverté, 1988.
Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Parker, J. Brock. Biología de los microorganismos.Madrid: Prentice Hall
Iberia, 2003.

Prescott,L.M.;Harley, J.P.;Klein,D.A.Microbiología.Madrid:McGraw-Hill Interamericana, 2004.
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Schlegel,H.G.Microbiología general. Barcelona:Omega, 1998.
Parés,R.; Juárez,A.Bioquímicade losmicroorganismos.Barcelona:Reverté, 1997.
Pelczar,M.J.;Reid,R.D.;Chan,E.C.S.Microbiología.Madrid:McGraw-Hill, 1981.
Davis,B.D.et al.TratadodeMicrobiología. Barcelona: SalvatEditores, 1984.

Microbiologiaaplicada
Atlas,R.M.;Bartha,R.EcologíamicrobianayMicrobiología ambiental.Madrid:PearsonEducación, 2002.
Frazier,W.C.;Westhof,D.C.Microbiología de los alimentos. Saragossa:Acribia, 2000.
ICMSF (International Commission onMicrobiological Specifications for Foods). Ecología microbiana

de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1984.
Banwart,G.J.Microbiología básica de los alimentos. Barcelona:Bellaterra-Anthropos, 1982.
Mossel,D.A.A.;MorenoGarcía,B.Microbiologíade los alimentos. Saragossa:Acribia, 2003.
Jay, J.M.Microbiologíamodernade los alimentos. Saragossa:Acribia, 2002.
Old,R.W.;Primrose, S.B.Principios demanipulación genética.Saragossa:Acribia, 1994.
Vicente,M.;Renart, J. Ingeniería genética.Madrid:CSIC, 1987.

Microbiologiapràctica
Collins,C.H.;Lyne,P.M.Métodosmicrobiológicos. Saragossa:Acribia, 1989.
Pascual,M.R.;Calderón,V.Microbiología alimentaria. Barcelona:DíazdeSantos, 2000.
Levin, M.A.; Seidler, R.J.; Marvin, R.Microbial ecology. Principles, Methods, andApplications.NovaYork:
McGraw-Hill, 1992.

ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications for Foods).Microorganismos de
los alimentos.Volum II-Métodos de muestreo para análisis microbiológicos: Principios y aplicaciones específi-
cas.Saragossa:Acribia, 1981.

ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications for Foods).Microorganismos de
los alimentos.VolumI-Técnicas de análisismicrobiológico.Saragossa:Acribia, 1983.

Vanderzand, C.; Splittstoesser, D. Compendium of methods for the microbiological examination of foods.
Washington:APHA, 1992.
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Estadística

PROFESSOR:VladimirZAIATS

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Aprendre els conceptesprincipals de l’estadística i saber-losutilitzarper tractar lesdadesqueprovenen
de lapràctica.Esdedicaràunapart especial del curs a l’aprenentatgede les tècniquesbàsiquesde treball
ambunpaquet estadístic (SPSS).

PROGRAMA:
Tema1.Estadísticadescriptiva (3 setmanes).

1.1.Conceptes generals.
1.2.Distribucionsunivariants.
1.3.Representacions gràfiquesunivariants.
1.4.Característiquesnumèriquesd’una variable.

1.4.1.Mesuresde tendència central.
1.4.2.Mesuresdeposició i dedispersió.
1.4.3.Mesuresd’asimetria i de curtosi.

1.5.Distribucionsbivariants.
1.6.Representacions gràfiquesbivariants.
1.7.Distribucionsmarginals i condicionades.
1.8.Característiquesnumèriquesmarginals i conjuntes.Coeficientdecorrelació lineal.
1.9.Regressió lineal.
1.10.Altres coeficientsdecorrelació.

Tema2. Introducció al càlcul deprobabilitats (3 setmanes).
2.1. Espaimostral d’unexperiment aleatori.
2.2.Esdeveniments.Operacions ambesdeveniments.Diagramesd’Euler-Venn.
2.3.Conceptedeprobabilitat.Axiomesdeprobabilitat.Propietatsdeprobabilitat.
2.4.Probabilitat clàssica (discreta).
2.5.Elementsde la combinatòria.
2.6.Probabilitat condicionada.
2.7. Independènciad’esdeveniments.
2.8. Fórmulade lesprobabilitats totals. FórmuladeBayes.

Tema3.Variables aleatòries (6 setmanes).
3.1.Conceptedevariable aleatòria.Variablesdiscretes i contínues.
3.2. Funciódeprobabilitat i funciódedistribuciód’una variable aleatòriadiscreta.
3.3. Funciódedensitat i funciódedistribuciód’una variable aleatòria contínua.
3.4.Esperança i variànciad’una variable aleatòria.
3.5. Propietatsde l’esperança i de la variància.
3.6.Distribucions discretes clàssiques: Bernoulli, binomial, geomètrica, hipergeomètrica,
Poisson.

3.7.Distribucions contínues clàssiques: uniforme, exponencial, normal.
3.8.Variable aleatòrianormal tipificada.Càlcul deprobabilitatsper a variablesnormals.Regla
de les «tres sigmes».

3.9.Teoremacentral del límit.Distribució lognormal.
3.10.Aproximacióde ladistribucióbinomial per lanormal i per laPoisson.
3.11.Desigualtat deTxèbyxev.



3.12.Distribucions relacionades amb lanormal: khi-quadrat, tdeStudent iFdeFisher-
Snedecor.

Tema4. Introducció a la inferència estadística (3 setmanes).
4.1.Mostreig aleatori.
4.2.Estadístics.Estimadors.Distribuciómostral d’unestadístic.Biaix.
4.3.Distribucióde lamitjanamostral enpoblacionsnormals.Distribucióde lamitjanamostral
enpoblacionsnonormals (mostres grans).

4.4. Intervals de confiançaper a lamitjana.
4.5.Regressió lineal simple.
4.6. Inferència sobre els coeficientsde la regressió simple.Prediccions.
4.7.Anàlisi de la variància i dels residus.

AVALUACIÓ:
La nota final de l’assignatura conté 4 components: i) proves de classe (15%), ii) prova final de pràctiques
amb ordinador (10%), iii) avaluació delTema 1 (25%), iv) avaluació delsTemes 2-3 (50%). L’avaluació del
Tema 1 es fa a l’examenparcial i/o a l’examen final. L’examen final conté dues parts: Part I que correspon
alTema 1 (opcional) i Part IIque corresponalsTemes 2-3 (obligatòria). L’avaluaciódelTema 1 s’obté com
anotamàximaentre la de l’examenparcial a la de laPart Ide l’examen final. L’alumnedecideix si realitza
o no la Part I de l’examen final en funció de la nota de l’examen parcial. L’assignatura es considera pen-
dentd’avaluació si almenysunade lesnotesdels apartats ii), iii), iv) és inferior a 3punts sobre 10.
Les proves de classe es realitzen de forma regular i admeten autocorreccions. El sistema d’avaluació de
lesprovesdeclasse s’exposade formadetallada alCampusVirtual.

BIBLIOGRAFIA:

Llibresde text
Box,George E.P.;Hunter,WilliamG.;Hunter, J. Stuart.Estadística para investigadores: Introducción al di-

seño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos. Barcelona: Reverté, 1999. ISBN 968-
6708-40-5.

Canavos, GeorgeC. Probabilidad y Estadística.Aplicaciones y métodos.Madrid:McGrawHill, 1993. ISBN
84-481-0038-7.

Colomer,M.ÀngelsCurs d’estadística. Lleida:UniversitatdeLleida, 1997. ISBN84-89727-50-3.
Delgadode laTorre,Rosario. Iniciación a la probabilidad y la estadística. Bellaterra:UniversitatAutònoma
deBarcelona, 2002. (Materials; 153) ISBN84-490-2368-8.

DeVore, JayL.Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.Mèxic:Thomson, 2005. ISBN970-686-
457-1.

Evans,Michael J.; Rosenthal, Jeffrey S.Probabilidad y estadística. La ciencia de la incertidumbre. Barcelona:
Reverté, 2005. ISBN84-291-5034-X.

Johnson, Robert; Kuby, Patricia. Estadística elemental. Lo esencial. Mèxic: Thomson, 2004. ISBN 970-
686-287-0.

Navidi,William.Estadística para ingenieros y científicos.Mèxic:McGraw-Hill, 2006. ISBN970-10-5629-
9.

PeñaSánchezdeRivera,Daniel.Estadística:modelos ymétodos.Vol. 1.Madrid:AlianzaUniversidad, 1994.
ISBN84-206-8993-1.

Spiegel, Murray R.; Schiller, John J.; Srivinasan, R. Alu. Probabilidad y estadística. Bogotà [etc.]:
McGraw-Hill Interamericana, 2001. (Schaum) ISBN 958-41-0133-1 (ed. colombiana), 970-10-4231-
X(ed.mexicana).

Tomeo Perucha, Venancio; Uña Juárez, Isaías. Lecciones de estadística descriptiva. Curso teòrico-práctico.
Madrid: InternationalThomsonEditores SpainParaninfo, 2003. ISBN84-9732-192-8.

Quesada Paloma, V.; Isidoro Martín, A.; López Martín, L. A. Curso y ejercicios de estadística. Madrid:
Alhambra, 1982. ISBN84-204-0878-0.
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Walpole, Ronald E.; Myers, Raymond H.; Myers, Sharon L. Probabilidad y estadística para ingenieros.
Mèxic [etc.]: PrenticeHall, 1999. ISBN970-17-0264-6.

Llibresdeproblemes
Colomer,M. Àngels; LatorreVerde, RosaM.Curs d’estadística: problemes. Lleida: Universitat de Lleida,
1999. ISBN84-8409-020-5.

Cuadras, Carles M. Problemas de probabilidades y estadística. Barcelona: EUB, 2000. 2 v. ISBN 84-8312-
031-3.

Quesada Paloma, V.; Isidoro Martín, A.; López Martín, L. A. Curso y ejercicios de estadística. Madrid:
Alhambra, 1982. ISBN84-204-0878-0.

Spiegel,MurrayR.; Schiller, John J.; Srivinasan,R.Alu.Probabilidady estadística.Bogotà [etc.]:McGraw-
Hill Interamericana, 2001. (Schaum) ISBN958-41-0133-1 (ed. colombiana), 970-10-4231-X (ed. me-
xicana).

Zaiats,Vladimir;Calle,M.Luz; Presas,Rosa.Probabilitat i estadística. Exercicis I.Vic: Eumo, 1998. ISBN
84-7602-568-8.

Zaiats, Vladimir; Calle, M. Luz. Probabilitat i estadística. Exercicis II. Bellaterra: Publicacions UAB,
2001. (Materials; 108) ISBN84-490-2263-0.

LlibresdeSPSS
Farré, Mercè; Ruiz, Albert. Pràctiques d ’estadística amb SPSS. Bellaterra: UAB, 2001. (Materials, 80).
ISBN84-490-1742-4.

Norusis, Marija J. SPSS® 11.0 guide to data analysis. Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall, 2002. ISBN
0-13-034830-9.

Pérez López, César. Técnicas estadísticas con SPSS®.Madrid: Pearson Educación, 2001. ISBN 84-205-
3167-7.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE3RCURS

Processatd’Aliments

PROFESSORA:LídiaRAVENTÓS iCANET

CRÈDITS:9

OBJECTIUS:
Conèixer els sistemes de processat d’aliments. Saber integrar el concepte d’higiene de les instal·lacions
i dels equips deprocés, en la indústria alimentària. Es descriuen, tecnològicament, les operacions de
preparació dematèries primeres, processos de conservació i transformació dels aliments i els siste-
mes auxiliars de transportdematerials i deneteja i desinfecció.

PROGRAMA:
1- Introducció als sistemes agroindustrials deprocessatd’aliments.
1.1 Importància.
1.2 Sistemadeprocés, sistemes auxiliars i plantadeprocés.Conceptes.
1.3Classificació.

2-Panoramahistòricde la conservaciódels aliments.
3-Alteracionsprincipals dels aliments:
3.1Enfosquimentnoenzimàtic.
3.2Enfosquiment enzimàtic.
3.3Oxidacióde lípids.
3.4Alteracionsmicrobiològiques.

4-Processatd’aliments a temperatura ambient.
4.1Preparaciódematèriesprimeres:Reducciódemida,mescla imoldejat.
4.2 Separacionsmecàniques.
4.3Concentraciópermembranes.
4.4 Irradiació.

5- Processatd’aliments ambaportdecalor.
5.1Escaldat.
5.2Pasteurització i esterilització.
5.3Evaporació.
5.4Liofilització i crioconcentració.
5.5Deshidratacióper aire calent.
5.6Extrusió.
5.7Fornejat i cocció.
5.8Fregit.Tecnologiadels olis calents.
5.9Microones i radiació infraroja.

6-Processatd’aliments ambeliminaciódecalor.
6.1Emmagatzematgeen refrigeració.
6.2Congelació.

7- Sistemesdeneteja i desinfecció.
8-Dissenyhigiènic en la indústria alimentària.

AVALUACIÓ:
Avaluació continuadamitjançantprovesobjectivesdurant el curs.
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BIBLIOGRAFIA:
Bartholomai,A.Fábricas de alimentos. Saragossa:Acribia, 1991.
Brennan, J.G. i altres.Las operaciones de la ingenieria de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1980.
Charley,H.Tecnologia de los alimentos.Mèxic:Limusa, 1991.
Fellows,P.Tecnologia del procesadode los alimentos: principios y prácticas.Saragossa:Acribia, 1993.
I.I.F.Alimentos congelados: procesado ydistribución.Saragossa:Acribia, 1990.
López,A.Diseñode industrias agroalimentarias.Madrid:AMV, 1990.
Mallet,C.P.Tecnologia de los alimentos congelados.Madrid:AMV, 1994
Perry,R.H.Chilton,C.H.Manual del ingeniero químico.McGraw-Hill, 1992.
Ranken,M.D.Manual de industrias de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1993.
Rees, J.A.G.,Bettison, J.Procesado térmico y envasadode los alimentos.Saragossa:Acribia, 1994.
Sancho, J. i altres. Autodiagnóstico de la calidad higiénica en las instalaciones agroalimentarias. Barcelona:
Mundi-Prensa, 1996.



Projectes

PROFESSORA:CarmeVERNIS iROVIRA

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Donar els coneixements i les eines necessaris per a la creació, l’elaboració i el desenvolupament d’un
projecte dins de l’àmbit de l’Enginyeria TècnicaAgrícola, especialitat d’Indústries Agràries i Alimen-
tàries.

PROGRAMA:
1.Metodologiadel projecte.
1.1.Definició.
1.2.Parts integrantsd’unprojecte.
1.3. La complexitatd’unprojecte.

1.3.1. Jerarquització.
1.3.2. Fasesdel projecte:Creatives, de construcció, d’explotació.

1.4.Mètodesd’avaluació.
1.5. L’emplaçamentde les Indústries: l’elecciódel solar i les instal·lacionsbàsiques.
2.Normativaurbanística.
2.1. L’activitat urbanística: laLlei del sòl.
2.2. Sistemadeplanejamenturbanístic.
2.3.Règimurbanísticdel sòl.
2.4.Disciplinaurbanística: intervencióen l’edificació i l’úsdel sòl.

2.4.1. La llicènciad’obra: concepte i funció.
2.4.2.La llicènciad’activitat.

2.5.Els col·legis professionals: finalitats, funcions i estructura.
3.Morfologiadel projecte.
3.1.Document 1:Memòria i annexos.
3.2.Document 2:Plànols.
3.3.Document 3:Plecdecondicions.
3.4.Document4:Medicions i pressupost.
3.5.Estudibàsicde seguretat i salut.
4.Programació i planificaciódeprojectes.
4.1. Principis bàsicsdelmètodePert.
4.2.Calendari d’execuciódel projecte.
5.Construcció.
5.1.Edificis industrials:

5.1.1.Dimensions i formes
5.1.2.Estructures.
5.1.3.Tancaments i cobertes.
5.1.4. Soleres.
5.1.5. Sistemesespecials de control ambiental: climàtic, lumínic i acústic.

6.Normativa, reglaments i lleis d’aplicació als diferentsprojectes.
7.Dibuix ambelprogramaAutoCaddels plànolsdel projecte.
7.1.Gestiódecapes enels dibuixos
7.2.Blocs: inserció i creacióde llibreries.Extracciód’atributs.
7.3.Acotació i escalesnormalitzades.
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7.4.Organitzaciódel dibuix: entornsde treball.
7.5. Preparacióde la presentació i el plotejat del projecte.

PRÀCTIQUES:
Projectar i dibuixar, amb suport informàtic, una nau industrial dins de l’àmbit de les atribucions prò-
piesde l’especialitat d’IndústriesAgràries iAlimentàries.

AVALUACIÓ:
L’avaluació es farà mitjançant una prova escrita a final de curs i la valoració del treball realitzat en les
pràctiques.

Componentsde l’avaluació:
Qüestionaris teòrics 35%
Projecte: estudisprevis 75%

Nota final:Qüestionaris*0,35+Projecte*0,75

BIBLIOGRAFIA:
CochRoura,H., SerraFlorensa,R.Eldisseny energètic a l’arquitectura,Barcelona:EdicionsUPC.
GómezSenent,E.Las fases del proyecto y sumetodología.València:UniversitatPolitècnicadeValència.
Departamento de proyectos y planificación rural, Teoría de Proyectos, Escuela Superior de Ingenieros
AgrónomosdeMadrid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Resistencia de Materiales, construcción Metálica y
Hormigónarmado,Madrid:UniversidadPolitécnicadeMadrid.

FranciscoAlcalde.Bancode detalles arquitectònicos 2002.Ed.MarsayEdiciones.
GarcíaVaquero,E.;AyugaTéllez,F.Diseño yConstrucciónde IndústriasAgroalimentarias,Madrid:Mundi-
Prensa.

-NBE-FL-90.Murs resistents de fàbrica demaó.
-NBE-EA-95.Estructures d ’acer en edificació.
-NBE-QB-90.Cobertes ambmaterials bituminosos.
-NBE-CA-88.Condicions acústiques en els edificis.
-NBE-CT-79.Condicions tèrmiques en els edificis.
-NBE-CPI-96.Condicions de protecció contra incendis en els edificis.
-NBE-AE-88.Accions en l’edificació.
NormasTecnológicas de la edificación,NTE.Madrid:MOPU, 1990.
-R.D.2661/1998. Instrucció de formigó estructural (EHE98)
RomeroLópez,C.Técnicas deProgramación y control del proyecto.Madrid:Piràmide.
ShamTickoo.AutoCad2000Básico.Paraninfo.
ShamTickoo.AutoCad2000Avanzado.Paraninfo.

LOELlei 38/199
CodiTènicde l’Edificació
DocumentsBàsics DBSE Seguretat estructural

DBSI Seguretat encasd’incendi
DBSU Seguretatd’utilització
DBHS Salubritat
DBHRProtecció front al soroll
DBHEEstalvi d’energia
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MicrobiologiaAlimentària

PROFESSORA:AnnaDALMAUiRODA
CRÈDITS: 6
CURS: 3r curs

OBJECTIUS

Generals
- recordar conceptes generals delsmicroorganismes
-proporcionar a l’alumnatunavisióde lamicrobiologia aplicada a la indústria.

Específics:
- saber deduir a partir de condicions específiques dels aliments quins possibles problemesmicrobiolo-
gicspodenaparèixer
- saberdissenyarunprotocol d’anàlisismicrobiològiquesper a aliments
- saber escollir les condicionsdeprocés i el tipus demicroorganismeper obtenir unproducte fermentat
desitjat
- saber aplicar unes anàlisis deperills i puntsdecontrol crítics aunprocésproductiu

PROGRAMA:
1-Elmicroorganisme

1.1.Origendelsmicroorganismes enels aliments
1.2.Creixementdelsmicroorganismes enels aliments
1.3.Microorganismes importants enels aliments

2.Controlmicrobiològicdels aliments
2.1. Identificació i recomptedemicroorganismes.
2.2. Indicadorsdequalitatmicrobiològica.
2.3. Mètodes ràpidsdedetecció i recompte.

3-Beneficis i usosdelsmicroorganismes
3.1. Proteïnad’origenunicel·lular (SCP).
3.2.Elmicroorganismecoma transformadord’aliments.

- starters
- fermentacionsdeproductes vegetals
- fermentacionsdeproductes animals

3.3.Concepte: probiòtic,
4.Elmicroorganismecomacontaminant:

4.1.Toxiinfeccions alimentàries
4.2. Alteraciód’aliments
4.3. Sistemad’anàlisi deperills i puntsdecontrol crítics (A.P.P.C.C.).

EXERCICIS
Al llarg de l’assignatura es realitzaran un seguit d’exercicis per anar aprofundint la teoria de l’assignatu-
ra.
Es faranen sessionsdirigides a l’aula i es complementaranambel treball individual de cadaestudiant.

PRÀCTIQUES:
Esdurana termedurantuna setmanade forma intensiva a les tardes (3horesdiàries).
Alespràctiques s’estudiaranels conceptes explicats a teoriade:
- identificaciódemicroorganismes
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- anàlisimicrobiològicadels aliments
- utilitzaciódemicroorganismesen la fabricaciód’aliments.

Les pràctiques són d’assistència obligatòria per aprovar l’assignatura. Si per causa justificada no es po-
den realitzar en el seumoment, al setembre hi haurà l’opció de recuperar-les segons s’especifica al punt
d’avaluació.

AVALUACIÓ:
Els aspectesquees tenenencompteen l’avaluacióde l’assignatura són
- l’assolimentdels continguts teòrics i pràctics.
- la interpretaciódels resultats obtinguts apràctiques.
- la recercad’informació fetaperpoder realitzar els exercicis que s’aniranplantejant a classe.

Instrumentsd’avaluació i càlcul de lanota final de l’assignatura:

- assistència apràctiques obligatòria
- informedels resultatsdepràctiques : 5%
-examendepràctiques: 20%
-exercicis plantejats a classe 15%
-exàmensde la teoria: 60%

Lesnotes fanmitjana sempre i quan totes tinguinunapuntuació igual o superior a 5.
La no assistència justificada a les pràctiques requerirà, a més amés de l’especificat anteriorment, pre-
sentar-se al setembre aunexamenpràctic al laboratori.
Lespràctiques aprovades es guardaranunúnic any si la nota és igual o superior a 5. Independentmentde
lanota assolida l’alumne tindràunaqualificacióde 5. Si és volmésnota s’hauràde tornar a avaluar.
Lanotade teorianoes guardad’unanyperunaltre.

BIBLIOGRAFIA:
Allaert,C.;Escolà,T.Métodos de análisismicrobiológicos de los alimentos. Ed.DiazdeSantos, 2002.
Burgeois,C.M. i altres.Microbiologia alimentaria.Vol. 1 i 2. Saragossa:Acribia, 1994.
Crueger,W.;Crueger,A.Biotecnología:Manual demicrobiologia industrial. Saragossa:Acribia, 1993.
Frazier,W.C.;Westhof,D.C.Microbiología de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1985.
Fellows,P.Tecnología del procesadode los alimentos: Principios y pràcticas. Saragossa:Acribia, 1994.
Generalitat deCatalunya.Trastorns produïts pels aliments i llur prevenció.Aliments i Salut.Barcelona, 1984.
Hayes,P.R.Microbiologia e higiene de los alimentos.Saragossa:Acribia, 1993.
ICMSFEcologíamicrobianade los alimentos. Saragossa:Acribia, 1983-84.
ICMSFEl sistema de análisis de riesgos y puntos críticos. Su aplicación en las industrias de alimentos. Saragossa:
Acribia, 1991.

ICMSFMicroorganismos de los alimentos 1: su significado ymétodos de enumeración. Saragossa:Acribia, 2000.
Ingraham, J.L.;C.A. Ingraham. Introducció a lamicrobiologia.Vol I i IIBarcelona:Reverté, 1999.
Jay, J.M.Microbiologiamodernade los alimentos.Saragossa:Acribia, 2002.
Kunz, B. Cultivo de microorganismos para la producción de alimentos: Obtencion, aplicaciones e investigación.
Saragossa:Acribia, 1986.

Larpent, J.P.Les fermentsmicrobients dans les industries agroalimentaires.Ed.Apria, 1991.
Larpent, J.P.Microbiologia alimentaria. Saragossa:Acribia, 1994-95.
LópezGarcia, J.L.Calidadalimentaria: riesgos y controles en la agroindustria.Saragossa:Acribia, 1999.
Mossel,D.A.A.;MorenoGarcia,B.Microbiologiade los alimentos. Saragossa:Acribia, 2003.
Owen,P.Ward.Biotecnologia de la fermentacion.Saragossa:Acribia, 1991.
Stanier,R.Y. i altres.Microbiologia.2a ed.Barcelona:Reverté, 1996.
Varnam,A.H.;Evans,M.G.Foodbornepathogensand il·lustrated text.MansonPublishing, 1996.
Varnan,A.M.;Evans,M.G.Bebidas, tecnologia , química ymicrobiologia. Saragossa:Acribia, 1996.
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BIBLIOGRAFIARECOMANADA
Barnet, J.A.; R.W.Payne;D.Yamow.Yeast:Characteristics and identification. 3ª ed. 2000.
Bell, C.; Kyriakides, A . E.coli: una aproximación práctica al microorganismo y su control en los alimentos.
Saragossa:Acribia, 2000.

Bell,C.; Kyriakides, A. Listeria : una aproximación práctica al microorganismo y su control en los alimentos.
Saragossa:Acribia, 2000.

Board,R.G. Introduccióna lamicrobiologiamodernade los alimentos.. Saragossa:Acribia, 1988.
Bulock, J.B.Biotecnologia basica.Saragossa:Acribia, 1991.
GarciaGaribaldiBiotecnologia alimentaria.Ed.Limusa, 1993.
ICMSF Microorganismos de los alimenos. Características de los patogenos microbianos. Saragossa: Acribia,
1998.

Johns, N. Higiene de los alimentos: directrices para professionales de hosteleria, restauración y catering.
Saragossa:Acribia, 1999.

Nickerson, J.T.; A.J. SinskeyMicrobiologia de los alimentos y sus procesos de elaboracions.Saragossa:Acribia,
1978.

Sancho,K.Análisismicrobiológico de aguas;Aspectos aplicados. Barcelona:Omega, 1979.
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Instal·lacions iEdificacions

PROFESSOR:ManuelVILARiBAYÓ

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Es pretén que l’estudiant assoleixi els coneixements bàsics en aquestes matèries, tant pel que fa a la
construcciód’edificis industrials coma les instal·lacionsde tipus generals que s’hi poden trobar.

PROGRAMA:
1.-Conceptes generals.Momentd’inèrcia i radi degir.
2.-El sòlidnatural.Tensions i deformacions.
3.-Materials estructurals.L’acer i el formigó.
4.-Càlcul deperfils.Tracció, flexió i compressió.
5.-Pòrticsdenaus. Sistemes reticularsplans.
6.-Fonaments imursdecontenció.
7.- Forjats, paviments i tancaments.
8.-Transmissiód’energia tèrmica. Instal·lacionsdevapor.
9.-Generaciódel vapor i dissenyde la instal·lació.
10.- Instal·lacionsd’aire comprimit.Compressors i dimensionatde la xarxa.
11.- Instal·lacionsd’aigua corrent.Dimensionatde la xarxa.
12.- Instal·lacionsde seguretat.

AVALUACIÓ:
Hihaurà un examen dels capítols corresponents a edificació i un dels corresponents a instal·lacions. La
suma de les notes d’aquests exàmens donarà la qualificació de la convocatòria ordinària. Per a la convo-
catòria extraordinàriahihauràunúnic examende tota l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Resistencia demateriales, construcciónmetálica y hormigón armado.Madrid: Publicaciones de la ETSIAgró-
nomos, 1991.

Bases de cálculo para el dimensionamiento de elementos estructurales.Oviedo:ENSIDESA, 1990.
NormaBásica de laEdificación,NBE-AE-88.Madrid:MOPU, 1993.
NormasTecnológicas de laEdificación,NTE.Madrid:MOPU, 1990.
NormaBásica deEdificación,NBE-CPI-91.Protección contra incendios.Madrid:MOPU, 1992.
Reglamento de aparatos a presión.Madrid:Ministeriode Industria yEnergia, 1990.
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Ciencia iTecnologiadelMediAmbient

PROFESSORES: CarmeCASAS iARCARONS
JulitaOLIVERAS iMASRAMON

CRÈDITS: 7.5

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura es desenvolupa en dues parts. En la primera donarà els coneixements i conceptes
d’ecologia necessaris per entendre la dinàmica i el funcionament dels ecosistemes, i analitzarà els efec-
tes de les activitats humanes en el medi ambient. En la segona part es realitzarà l’estudi i l’avaluació de
l’impacte ambiental i es donaran a conèixer lesmesures preventives i correctores, el seumarc legal i els
sistemes de gestió ambiental a aplicar a les indústries agroalimentàries, per assolir el nivell de protecció
delmedi ambient enelmarcd’undesenvolupament sostenible.

PROGRAMA:
Part I:Ecologia
1. Introducció. Concepte d’ecologia. Rels històriques de l’ecologia. Enfocaments de l’ecologia. Ni-
vells d’organització enecologia.
2.Medi físic i organismes. Els factors ecològics. Concepte de factor limitant. Radiació solar. Llum:
distribució i efectes enels organismes.Temperatura: efectes i regulació tèrmica.Humitat. pH.
3.Ecologia de poblacions. Demografia i dinàmica de poblacions. Interaccions ecològiques: compe-
tència, depredació,mutualisme iparasitisme.
4.Comunitats.Estructura i composició.Diversitat i estabilitat.
5.Ecosistemes. Flux d’energia i cicle de la matèria en l’ecosistema. Cicles biogeoquímics i cicles de
nutrients. Nivells tròfics i xarxes tròfiques. Biomassa i productivitat. Producció primària. Pro-
ducció secundària. Successió.
6.L’home i els ecosistemes. Ecosistemes agrícoles i ecosistemes urbans. Efectes de les activitats hu-
manes enels ecosistemes.

Part II: SistemesdeGestióAmbiental (SGMA) - ImpacteAmbiental (IA)
7. SistemesdeGestióMediambiental
7.1 Introducció als SistemesdeGestióMediambiental (SGMA)
7.2Normesde la sèrie ISO14000
7.3El SistemaEuropeud’Ecogestió iEcoauditoria (EMAS)
7.4Llei 3/1998de la intervenció Integral de l’AdministracióAmbiental (IIAA)

8.Avaluacióde l’impacte ambiental.
8.1Variablesmediambientals.Metodologia. Estudis d’impacte ambiental.Declaració d’impacte
ambiental.Marc legal.

8.2Exemplesd’aplicaciód’estudisd’impacte ambiental.Revisiódediferentsprojectes.

PRÀCTIQUES:
Lespràctiques es centraranen les àreesdeconeixementde les classes teòriques.

AVALUACIÓ:
Es realitzarà una avaluació continuada de l’assignatura i la nota final s’elaborarà a partir de les notes
d’ECOLOGIA - Part I (40%) i de les notes de Sistemes de Gestió Ambiental (SGMA) - Impacte
Ambiental (IA) -Part II (60%).
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BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Part I:Ecologia
Begon, M.; Harper, J.L.; Townsed, C.R. Ecología, individuos, poblaciones y comunidades. Barcelona: Ome-
ga, 1988.

Frontier, S.; Pichod-Viale,D.Ecosystemes: structure - fonctionnement évolution. París:Masson, 1993.
Smith,R.Li Smith,T.Ecología.4aed.Madrid:AdisonWesley, 2000.
Krebs,C.J.Ecología.Madrid:Pirámide, 1985.
Margalef,R.Ecología. Barcelona:Omega, 1974.
Odum,E.P.Ecología:Bases científicas paraunnuevoparadigma. Barcelona:Vedrà, 1992.

Part II: Sistemes deGestióAmbiental (SGMA) - ImpacteAmbiental (IA)
Conesa,V.Auditoriasmedioambientales;Guíametodológica..Madrid:Mundi-Prensa, 1995.
Doñate, I.Lanormativaambiental comunitària, condició i proposta de futur.Madrid:Beta, 1993.
Generalitat deCatalunya.Legislació ambiental deCatalunya.Barcelona:DepartamentdeMediAmbient,
1993.

Generalitat de Catalunya. Manual d’ecogestió: Guia pràctica per la implantació d ’un sistema de gestió am-
biental.Barcelona:DepartamentdeMediAmbient, 2000.

Gomez,D.Evaluaciónde impacto ambiental.Madrid:AgrícolaEspañola, 1994.
Hunt,D., et. al. Sistemas deGestionMedioambiental.McGrawHill. InteramericanadeEspaña, 1996.
Johnson,G.P.Auditoria del sistemade gestionmedioambiental. ISO14000.McGrawHill,1998.
MOPTMA. Guía para la elaboración de estudios del Medio Físico. Madrid: Secretaría General Técnica,
1993.

MOPTMA.Guíasmetodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental: carreteras y ferrocarriles,
presas, aeropuertos, repoblaciones forestales.Madrid: SecretaríaGeneralTécnica, 1989.

Richard,B.Guía completa de lasNormas ISO14000. Barcelona:Gestión2000, 1997.
Roberts,H. et. al. ISO14001 -EMSManual de sistemade gestiónmedioambiental. Paraninfo, 1999.

Complementària:
Part I:Ecologia
Beeby,A.ApplyingEcology. London:ChapmanandHall, 1993.
Colinvaux,P.Ecology.USA:Willey&Sons, 1986.
DiazPineda,F.Ecologia I:Ambiente físico y organismosvivos.Madrid: Síntesis, 1989.
Diversos autors.Història natural dels Països Catalans. Vol. 14: Sistemes Naturals. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 1989.

Diversos autors. Quaderns d ’Ecologia Aplicada (diversos volums). Barcelona: Diputació de Bracelona,
Servei deMediAmbient, 1979-1998.

Esser, G., Overdieck,D.Modern Ecology:Basic andAppliedAspects.Amsterdam: Elsevier Science Publis-
hers, 1991.

Freedman, B.Environmental Ecology:The impacts of pollution and other stress on ecosystem structure and func-
tion. SanDiego:AcademicPress. Inc. 1989.

Margalef,R.LaBiosfera, entre la termodinámica y el juego. Barcelona:Omega, 1980.
Margalef,R.Teoríade los sistemas ecológicos. Publicacionsde laUniversitatdeBarcelona, 1991.
Newmann,E. I.AppliedEcology. Blackwell Science, 1993.
Peñuelas, J.De labiosfera a la antroposfera. Barcelona:Barcanova, 1988.

74 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA



ASSIGNATURESOPTATIVES

IndústriesLàcties

PROFESSORA:MontseMASOLIVERPRIETO
CRÈDITS: 7,5
QUADRIMESTRE: 1r

OBJECTIUS:
-Que l’alumnat arribi a conèixer un producte de consum habitual, com ho és la llet, des de diferents
puntsde vista: característiques físicoquímiques, composició, contaminaciómicrobiològica, etc.
-Que l’alumnat conegui la gran diversitat de processos tecnològics necessaris per transformar la llet en
unproductemés estable o en productes derivats, alhora que aprofundeix en les característiques de ca-
dascund’aquestsproductes.
-Que l’alumnat tingui l’experiència pràctica adequada per a un bon desenvolupament de les activitats
professionals futures.

PROGRAMA:

Mòdul 1.Lletde vaca I
1.1. Introducció
1.2.Característiques
1.3.Composició
1.4.Valornutritiu

Mòdul 2.Lletde vaca II
2.1.Modificacionsde la llet desprésde la seva recollida
2.2.Pagamentde la llet perqualitat
2.3. Llets d’altres espècies animals

Mòdul 3.Processos
3.1. Processos en la indústria làctia
3.2.Llets de consum
3.3.Neteja i desinfecció
3.4. Serveis auxiliars indústria làctia

Mòdul4.Formatge
4.1.Terminologia
4.2. Fabricació general
4.3. Fabricació especifica

Mòdul 5.Llets fermentades
5.1 Introducció
5.2 Iogurt
5.3Kefir

Mòdul6.Mantega

PRÀCTIQUES
Els contingutsde lespràctiques faran referència a aspectes com:
1- anàlisi dels diferentsproductesdesdel puntdevistadecontrol dequalitat.
2- aprofundiment en l’elaboraciódeproductes.
3- introducció a l’anàlisi sensorial.
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Les pràctiques es realitzaran durant una setmana de forma intensiva, amb una dedicació diària de 3 ho-
res.Les classespràctiques sónd’assistènciaobligatòria i cal presentarun informe.

AVALUACIÓ:
Es realitzaran dos exàmens parcials alliberadors dels continguts teòrics, i un examen de pràctiques al
llargdel quadrimestre.Laqualificació final s’obtindrà apartir de:
- exàmens teòrics 75%
-pràctiques: informe 10%

examen 15%

BIBLIOGRAFIA

TEMA:General
Alais,CM.Ciencia de la leche.Principios de tècnica lechera. Barcelona:Reverté, 1985.
Amiot, J.Ciencia y tecnología de la leche. Saragossa:Acribia, 1991.
Beerens, H.; Luquet, F.M. Guía práctica para el análisis microbiológico de la leche y los productos lácteos.
Saragossa:Acribia, 1990.

Casado,P.Guíapara el análisis químico de la leche y los derivados lácteos.Madrid:Ayala: 1991.
*Cheftel, J.C. Introduccióna la bioquímica y tecnología de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1981.
Earle,R.L. Ingeniería de los alimentos. Saragossa:Acribia, 1987.
Ellmer,R.Microbiología de la leche y productos lácteos. Preguntas y respustas.Saragossa:Acribia, 2000.
Harrigan,W.F.Métodos de laboratorio en microbiología de los alimentos y productos lácteos. León:Academia.
1979.

Hart, F.L.; Fisher.H.J.Análisismodernode los alimentos.Saragossa:Acribia, 1984.
Larpent, J.P. Les ferments microbiens dans les industries agroalimentaires. Ed. Los Andes. Massy Apnia.
CDIUPA, 1991.

Luquet,F.M.Leche i productos lácteos.Vol 1 i 2 . Saragossa:Acribia, 1993.
Luquet, F.M.Guia práctica para el análisismicrobiológico de la leche y los productos lácteos.Saragossa:Acribia,
1989.

OMS.Cantidady calidadde la lechematerna.Ginebra, 1985.
Porter, J.W.G.Leche y productos lácteos.Saragossa:Acribia, 1980.
Robinson,R.K.Microbiología lactológica.Vol I, II. Saragossa:Acribia, 1987.
Veisseyre,R. Lactología técnica. Saragossa:Acribia, 1988.
Walstra,P. Química y física lactológica. Saragossa:Acribia, 1986.
Walstra,P.Ciencia de la leche y tecnología de los productos lácteos.Saragossa:Acribia, 2001.
Keating,P.F. Introduccióna la lactología.Mèxic:Limusa, 1999.

TEMA:Formatge
Canut,E. et al.Catálogode quesos de españa.Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Barcelona, 1990.
Cenzano,Nuevomanual de industrias alimentarias.Año 1994.
Chamorro,M.C.Elanàlisis sensorial de los quesos.Saragossa:Acribia, 2002.
Eck,A.Elqueso. Barcelona:Omega, 1990.
Evette, J.L.La formagerie. Paris:PressesUniversitariesde laFrance, 1989.
MadridVicente,A.Manual de tecnologia quesera.Madrid:Mundi-Prensa, 1990.
Scott,R. Fabricacionde queso. Saragossa:Acribia, 1991.

TEMA:Iogurt
Rasic, J.L.;Kurman, J.A.Yoghurt.Copenhagen:TechnicalDairyPublishingHouse, 1978.
Rasic, J.L. Encyclopedia of fermented fresh milk products and international inventory of fermented milk, cream.
NewYork:VanNostrandReinhold, 1992.

Tamine,A.Y. et al.Yogurt, ciencia y tecnología. Saragossa:Acribia, 1991.



BIBLIOGRAFIARECOMANADA
Cenzano, I.Los quesos.Madrid:AMVediciones, 1992.
Diversos autors.Fabricaciónde productos lácteos. Saragossa:Acribia, 1980.
Madrid,A.Manual de indústrias lácteas.Madrid:Mundi-Prensa, 1991.
Schmidt,K.F.Elaboraciónartesanal demantequilla, yogurt y queso. Saragossa:Acribia, 1990.
Spreer,E.Lactología industrial. Saragossa:Acribia, 1991.
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Tractament iAprofitamentdeSubproductesa la Indústria
Agroalimentària

PROFESSOR:Xavier SERRAi JUBANY

CRÈDITS:7,5

OBJECTIUS:
Avaluació dels subproductes i residus generats en les indústries agroalimentàries i en les explotacions
agrícoles i ramaderes.
Estudidemesuresper a la sevaminimització, reutilització i reciclatge.
Estudidels sistemesdegestió i tractament.

CONTINGUTS:
1. Introducció
1.1.Definicions i terminologia
1.2.Minimització
1.3.Valoritzacióo recuperació
1.4.Tractament segur.Destrucció
1.5.Deposició

2.Generació i gestióde residus aCatalunya
2.1. Llei reguladorade residus aCatalunya (6/93)
2.2.Catàleg europeude residus
2.3.Generació i gestióde residus aCatalunya
2.4.Manual degestióde residus industrials aCatalunya i sistemesdegestió
2.5.Gestiód’envasos

3.Valorització energètica
3.1. Sistemesdevalorització energètica
3.2.Contingut energèticdels residus
3.3. Impacte ambiental
3.4. Sistemesde recuperaciód’energia
3.5Legislació

4.Tractamentsbiològics: digestió anaeròbia
4.1. Introducció als tractamentsbiològics
4.2.Procésdedigestió anaeròbia
4.3.Productesde ladigestiómetanogènica
4.4.Tipusde reactorsper a ladigestió anaeròbia

5.Tractamentsbiològics: compostatge
5.1. Introducció
5.2.Condicionsdeprocés
5.3.Transformacionsdurant el compostatge
5.4.Variaciódels paràmetres fisicoquímics al llargdel tractament
5.5Partsd’unaplantadecompostatge
5.6.Materials d’entrada i sortidad’unaplantadecompostatge
5.7.Càlculs previs.

6.Aplicació agrícolade residusorgànics
6.1. Introducció
6.2.Tipologia, procedència i destinaciódels residus
6.3.Activitat degestió
6.4.Plade fertilització
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7. Separació i valoritzaciódematerials
7.1.Tecnologiesde separaciódematerials sòlids
7.2.Tecnologiesde separació sòlid líquid.
7.3.Valoritzaciódematerials diversos

AVALUACIÓ:
L’avaluació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits per l’estudiant tindrà en compte diferents
ítems amb diversos controls durant el quadrimestre. Aquests controls inclouran l’exposició escrita
d’aspectes teòrics, la resoluciódeproblemes i el seguimentde l’aprenentatged’aspectespràctics.

BIBLIOGRAFIA:
AarneVerilind,P.Environmental engineering. Butterworths, 1988.
BiocycleCompostingmunicipalwastes. JGPress, Inc., 1989.
Czysz,Wetal.Technologie des aux résiduaires. París: SprigerVerlag, 1990.
DepartamentdeMediAmbient. Iniciació a l’Avaluació delCicle deVida.GeneralitatdeCatalunya, 1996.
Elias, M. Introducció al Medi Ambient. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona,
UPC, 1987.

JuntadeResidus.Catàleg de residus deCatalunya. Barcelona:Generalitat deCatalunya, 1995.
JuntadeSanejament.Manual d’aplicació al sòl dels fangs de depuració. Barcelona:Generalitat deCatalunya,
1995.

Metcalf-Eddy. Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales. Barcelona:
Labor, 1996.

Mujeriego,R.Riego conagua residual regenerada. Barcelona:Generalitat deCatalunya-UPC, 1990.
Ockerman,H.W. et al., Industrializaciónde subproductos de origenanimal.Saragossa:Acribia, 1994.
Procesamiento de subproductos animales comestibles.Roma:FAO,n. 123, 1995.
Saña, J.; Soliva,M.ElCompostatge:Procés, sistemes i aplicacions. Barcelona:DiputaciódeBarcelona, 1987.
Saña, J. et al.Lagestiónde la fertilidadde los suelos.Madrid:MAPA, 1996.
Tchobanoglous,G.;Theisen,H.;Vigil, S.Gestión integral de residuos sólidos.Madrid:McGraw-Hill, 1994.
Wark,K.;Warner,C.Contaminacióndel aire.Origen y control.Mèxic:Limusa, 1992.
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Tractament iGestióde l’Aigua

PROFESSORA:JulitaOLIVERAS iMASRAMON

CRÈDITS:7,5

OBJECTIUS:
L’assignatura es divideix en dues parts. En la primera s’exposa una visió general del tractament de les ai-
gües residuals generades a diferents sectors industrials, mitjançant sistemes físics, químics i biològics,
així compossibles combinacions entre ells. En la segonapart espresentaunabreu introducció al tracta-
mentd’aigüesper consumhumà (potabilització).

PROGRAMA:
I-Depuraciód’aigües residuals
1. Introducció.
1.1.Definicionsbàsiques
1.2. Introducció a ladepuracióde les aigües residuals
2.Caracteritzacióde les aigües residuals i la seva interpretaciópràctica
3.Normativa ambiental.
2.1.Marc legislatiu enmatèriad’abocamentsd’aigües residuals
2.2.GestióAdministrativade l’aigua a la indústria:Cànonde l’aigua
4. Sistemesdedepuració:Tipusde instal·lacions i àmbitd’aplicació.
4.1. Introducció
4.2.Pretractament.
4.2.1.Dessorradors, desengreixadors, homogeneïtzació....

4.3.Tractamentprimari: físico-químic
4.3.1.Coagulació, floculació, neutralització.
4.3.2. Sedimentació.
4.3.3. Flotació.

4.4.Tractament secundari: biològic.
4.4.1. Introducció
4.4.2. Sistemes aerobisde cultiu en suspensió

a) Introducció
b)Fangs activats
c)Llacunatge

4.4.3. Sistemes aerobisde cultiu fix.
a)Filtrespercol.ladors.
b)Biodiscs.

4.4.4. Sistemes anaerobis.
4.5.Tractament terciari.
4.5.1.Conceptes.
4.5.2.Eliminaciódenutrients (nitrogen i fòsfor).

5.Gestiódels fangs generats enel procésdedepuració.
5.1.Caracteritzaciódels fangs.
5.2.Tractamentdels fangs: estabilització, deshidratació, destí final.

II.Potabilitzaciód’aigüesper consumhumà
6.Aigüespotables
6.1.Control de laqualitat de l’aiguad’abastament segons legislació vigent.
6.2.Tractamentsdepotabilització.
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PRÀCTIQUES:
Els aspectes a tractar en lespràctiques són:

-Caracteritzaciód’aigües residuals
-Es realitzaranvisites a:
.Estacionsdepuradoresd’aigües residuals (EDARs).
.Estacióde tractamentd’aigüespotables (ETAP)
.Dessalinitzadora

AVALUACIÓ:
Es realitzarà apartir dediferents ítems tantdels aspectes teòrics comdelspràctics.

BIBLIOGRAFIA:

General:
APHA-AWWA-WPCF. Standardmethods for the Examination ofWater andWastewater. Publication offi-
ce:AmericanPublicHealthAssociation, 1989.

Degrémont.Manual técnico del agua. Bilbao:Grafo, 1979.
Metcalf-Eddy. Ingenieria sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales. Barcelona:
Labor, 1985.

Metcalf-Eddy. Ingenieria de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Madrid: McGraw-Hill,
1995.

Mujeriego, R. Riego con agua residual municipal regenerada. Barcelona: Generalitat de Catalunya-UPC,
1990.

Ramalho,R.S.Tratamiento de aguas residuales. Barcelona:Reverté, 1991.
Rodier, J.Analisis de las aguas:Aguas naturales, aguas residuales, aguademar. Barcelona:Omega, 1989.
SeoanezCalvo,M.Aguas residuales urbanas.Madrid:Mundi-Prensa, 1995.
Uralita.Programapara el diseño y calculo de depuradoras. Saneamiento i depuración.UPM. 1995.

Revistes tecnicocientífiques:
IAWQ;Water research. London:Elsevier Science.
IAWQ;WaterScience&Technology. London:Berryman.
Ricart, J.Tecnologia del agua. Barcelona:ElsevierPrensa.
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Gestió Integralde laQualitata la IndústriaAgroalimentària

PROFESSOR:MercèMOLISTiLÓPEZ

CRÈDITS: 7,5

OBJECTIUS:
- Integrar la gestió i el control dequalitat al conjuntd’activitats de la indústria agroalimentària
-Conèixer i saber aplicar el sistemaAPPCC.
-Aplicar tècniquesdemostreigmés adequadespel control de laqualitat.
-Aplicar les tècniquesdecontrol dequalitatdeprocessos.

CONTINGUTS:
Introducció
-Estructuradels sistemesdegestiódequalitat.
-Gestióbasadaenprocessos
-Normes ISO9000.
-Anàlisis de riscs.SistemaAPPCC
-Relació entre sistemesAPPCC, normes ISO 9000 i altres normes de gestió de la qualitat a la in-
dústria agroalimentaria (BRC, IFS, ISO22000)
-AMFEdeprocés i deproducte.Aplicacióde l’AMFEen l’APPCC.
-Auditories internes.

Control deprocessos industrials
- Inspecció i assaigdel procés i del producte final
-Registresdequalitat.
-Processos enestatdecontrol
-Gràficsdemesura individuals. Interpretació.
-Eficiència.
-Capacitat

Calibratge
-Determinaciód’incerteses
-Repetibilitat i reproductivitat
-Procedimentdecalibratge segons ISO.

Control de recepció
-Plansdemostreigper atributs i per variables.
-Riscosdel productor i del consumidor.
- SistemaISO2859/12.
-Nivell dequalitat acceptable.
-Tractamentdenoconformitats.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran pràctiques de tots els temes teòrics. Les sessions de pràctiques es realitzaran en l’aula
d’ordinadors, enel laboratori i en lesplantespilot.

AVALUACIÓ:
L’avaluaciódels coneixements teòrics i pràctics adquirits per l’estudiant es realitza a travésd’unexamen
que consta de dues parts. Una part correspon als aspectes teòrics (50%) i l’altre consisteix en la resolu-
ciódeproblemespràctics (50%).

82 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA



BIBLIOGRAFIA:
Aragonés,L. et. al.Guiaper a l’aplicació de l’autocontrol basat en el sistemad’Anàlisi dePerills i Punts deControl

Crític. Barcelona:AgènciaCatalanadeSeguretatAlimentaria.GeneralitatdeCatalunya, 2004.
Crosby,P.Hablemos de calidad.Madrid:McGraw-Hill, 1990
Douglas,C.MontgomeryControlEstadístico de laCalidad.Mèxic: Iberoamericana, 1991.
Feigenbaum,ArmandV.Control total de la calidad.CompañíaEditorialContinental
Fernandez,M.A.Control, fundamento de la gestión por procesos y la calidad total.Madrid:Esic, 1996.
Galgano,A.Calidad total.Madrid:DíazdeSantos. 1993
Jurant, J.M.Jurany el liderzago para la calidad.Madrid:DíazdeSantos, 1990
Juran, J.M.Gryna,F.M.Análisis y planeaciónde la calidad. Ed.McGraw-Hill, 1994.
Juran, J.M.BlantonGodfrey.Manual deCalidad. Ed.McGraw-Hill, 2001
Pérez, J.A.Gestión por procesos.Reingenieria ymejorade los procesos de la empresa.Madrid:Esic, 1996.
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IndústriesCàrnies I:Tecnologiade lacarn

PROFESSORA :NúriaBARNIOLNOGUER

OBJECTIUS:
Introduir l’estudiant en el complexmónde la indústria de la carn fent èmfasi en els processos queutilit-
zen les indústriesde la comarca.

PROGRAMA:
Part 1.La carn:
1.1.Obtencióde la carn.Escorxadors i salesd’especejament.
1.2.La carn.

1.2.1.Estructura i composiciódels componentsbàsicsde la carn.
1.2.2.Maduracióde la carn (transformacions postmortem)
1.2.3.Carnsdefectuoses: carnsPSE iDFD.

1.3.Tractamentde les carns.
1.3.1.Conservació:Refrigeració.Congelació i descongelació.
1.3.2.Altresmètodesdeconservació:Liofilització. Irradiació…

Part 2. Ingredients i additius estudiats segons la funcionalitat en lapreparaciódeproductes carnis:
2.1. Sal i salsNitrificants.
2.2. Fosfats.
2.3.Emulsionants i espessants.Procésd’emulsionar.
2.4.Conservadors.
2.5.Antioxidants.
2.6.Aromes, espècies i condiments.
2.7.Colorants.
2.8.Matèries empradesper embotir i envasar:Tripesnaturals i artificial.

Part 3.Processosbàsicsd’elaboraciódeproductes carnis:
3.1.Procés d’elaboració de productes frescos: Botifarra i salsitxa crua. Mandonguilles. Hambur-
gueses.

3.2.Procésd’elaboraciódeproductes curats:
3.2.1.Deshidratació: Estufatge.Assecat. Control d’humitat i temperatura i velocitat d’evapora-

ció.
3.2.2.Maduració bioquímica (fermentacions). Evolució dels microorganismes presents. Utilit-

zacióde “starters”.
3.2.3.Mètodes de treball. Maquinària per picar les carns i per embotir.Assecadors naturals i de

control automàticde temps ihumitat.
3.2.4.Procésd’elaboraciódel pernil curat.
3.2.5.Procésd’elaboraciód’altresproductes curats.

3.3.Tractament tèrmicdels productes carnis.
3.3.1.Transferènciadecalorper conducció.
3.3.2.Optimitzaciódel tractament tèrmic
3.3.3. Sistemes industrials de cocció.
3.3.4.Cocció i qualitat de la carn.

3.4.Procésd’elaboraciódels productes carnis cuits
3.4.1.Elaboraciódepernil, espatlla imagre cuits.
3.4.2.Elaboraciód’embotits escaldats i cuits
3.4.3.Elaboracióde lespastes fines.
3.4.4.Elaboraciódeconserves càrnies.

84 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA



3.4.5.Desenvolupamentdenousproductes carnis cuits.
3.5. Procésd’elaboraciódeproductes fumats:

3.5.1.Objectius.Característiquesorganolèptiques.Aspecte.Conservació.
3.5.2.Composiciódel fum.Tauladecomponents ambolorspropis.
3.5.3. Influènciadel fumen la conservació.

Part 4.Control dequalitat
4.1Criteris dequalitat
4.2Aplicaciódel sistemaA.P.P.C.C. a la indústria càrnia.

AVALUACIÓ:
Per a superar l’assignatura caldrà aprovar l’apartat teòric i l’apartat pràctic. L’avaluació serà contínua a
partir dediferentsprovesobjectivesquees realitzaranal llargdel curs.

PRÀCTIQUES
Es realitzaran a la Planta Pilot paral·lelament a l’explicació teòrica. També es realitzaran visites a em-
presesdel sector.

BIBLIOGRAFIA:
Amo.A. Indústria de laCarme.Aedos.
Cheftel&Cheftel. Introduccióna la bioquímica y tecnología de los alimentos.Saragossa:Acribia, 1981.
Frey,W.Fabricación fiable de embutidos.Saragossa:Acribia, 1985
Girard, J.P.Tecnología de la carne yde los productos cárnicos.Saragossa:Acribia, 1991.
Grau,R.Carne y productos cárnicos.Saragossa:Acribia.
ICMSF.El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos. Su aplicación a las industrias alimentarias. Saragossa:
Acribia, 1991.

MartinBejarano, S:Manual práctico de la carne.Martín yMacías.
Klement,Mölher.El curado.Saragossa:Acribia.
Lawrie,R.A.Ciencia de la carne.Saragossa:Acribia.
LópezdeTorre iCarballoGarcía.Manual deBioquímica yTecnología de la carne.AMVEdiciones, 1991.
Niinivaar&Antila,Valor nutritivode la carno.Saragossa:Acribia.
Publicacionsd’IRTA: InstitutdeRecerca iTecnologiaAgroalimentària.
Rees, J.A.G. iBettison, J.Procesado térmico y envasadode los alimentos.Saragossa:Acribia, 1994.
Wirth,Leisther iRodel.Valores normativos de la tecnología cárnica.Saragossa:Acribia.
Wirth,F.Tecnologia de los embutidos escaldados.Saragossa:Acribia, 1992.
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COMPLEMENTSDEFORMACIÓ

MediAmbient iSocietat

PROFESSORS:JosepTURETiCAPELLAS

CRÈDITS: 7,5

OBJECTIUS:
Elsobjectius fonamentals de l’assignatura són:
-Comprendre els fonaments ecològics, que donen sentit a les ciències ambientals, i el complex entra-
mat de relacions establertes en els ecosistemes de laTerra i, com a conseqüència, demostrar a l’estu-
diant l’òbvianecessitat d’una anàlisiminuciosadelmediperdiagnosticar el seu estat i procedir a la ges-
tió ambiental.
- Introduir l’estudiant, proporcionant-li les bases científiques escaients, en el coneixement dels dife-
rents àmbitsde les ciències ambientals.
-Emfasitzar el coneixement dels impactes ambientals locals que l’home causa i la seva repercussió en el
canvi global de laTerra, així com l’estudi de procediments tecnològics i estratègies de gestió que pro-
porcionen líniesde solucióper assolir undesenvolupament sostenible.
-Formar els estudiants tant en els coneixements teòrics de ciències ambientals comen la seva aplicació
per a ladiagnosi delmedi i la gestió ambiental.
-Mostrar el gran ventall d’activitats professionals que poden anar lligades a les ciències ambientals, do-
nada la interrelació íntimaque tenenambeldesenvolupamentde la societathumana.

CONTINGUTS:
1.Teoria ecològica:
1.1.Ecosistemes: constitució i funcionament.
1.2.Descripciódels ecosistemes: anàlisi delmedi, biodiversitat i relacionsbiòtiques.
1.3.Dinàmicadels ecosistemes: la successió ecològica i lespertorbacions.
1.4.Tipusd’ecosistemes.

2. Introducció a les ciències ambientals:
2.1.Els sistemes antropogènics.
2.2.L’ecologia i l’ecologisme.
2.3. Les ciències ambientals: anàlisis i gestió ambientals.

3.Estudide l’ecosfera:
3.1.Característiques generals de l’ecosfera.
3.2.Atmosfera.
3.3.Hidrosfera.
3.4.Geosfera i litosfera.
3.5.Clima.
3.6.Biosfera.Biogeografia i evolucióde les espècies.
3.7.El paperdelsmicroorganismesenels ecosistemes.
3.8.Lahipòtesi deGaia.

4. Impactes ambientals locals i estratègiesde solució:
4.1.Energia. Fonts energètiques convencionals i energies renovables.
4.2.Recursos i contaminació.
4.3.Residus sòlids.
4.4.Residusperillosos.
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4.5.Contaminacióde l’aigua.
4.6.Contaminacióde l’aire.
4.7.La ramaderia intensiva.
4.7.Plansdegestiómediambientals i ISO14000.Normativesmediambientals.

5.El canvi global i líniesde solució:
5.1. L’explosiódemogràfica i les seves conseqüències.
5.2.El consumenergètic.
5.3.Ús i abúsdels recursos.Reciclatge i restauració.
5.4.Les contaminacions i el seucontrol.
5.5. L’efectehivernacle i l’esgotamentde la capad’ozó.
5.6.La conservaciódelmedi i el desenvolupament sostenible.
5.7.L’ètica ambiental i els acords internacionals.

PRÀCTIQUES:
Els aspectes pràctics es treballaran gràcies a la dedicació de l’alumne al coneixement d’un casmediam-
biental real, sigui:
- l’estudi caracteritzadord’un impacte ambiental concret,
- l’estudi d’un sistemade tractamentde residusod’aigües residuals,
- la confecciód’unplabàsicdegestió ambiental,
- l’estudibibliogràfic aprofundit d’unaspecte ambiental concret,
- o altres, apropostade l’estudiant.
Aquesta tasca serà completada amb la realització d’un informe final, el qual serà avaluat pels professors
de l’assignatura.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura té en compte tant els aspectes teòrics comels pràctics, amb la realització de
diversos controls al llarg del quadrimestre i la presentació d’un informe de les activitats pràctiques rea-
litzades.Laqualificació global final s’obtindrà apartir dels ítems següents:
-Controls dels aspectes teòrics: 75%de lanota final.
- Informede les activitatspràctiques: 25%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografiageneral:
AENOR.Aspectos medioambientales. Identificación y evaluación.Madrid:AENOR (Asociación Española
deNormalizaciónyCertificación), 2002.

Atlas, R.M. i Bartha, R. Microbial ecology. Fundamentals and applications. Redwood City, Califòrnia:
BenjaminCummingsPublishing, 1993.

Bordons,A. Introducció a la biotecnologia ambiental: solucions als problemes ambientalsmitjançant sistemes bio-
lògics.Tarragona:UniversitatRovira iVirgili, 1999.

Domènech,X.Químicaambiental: el impacto ambiental de los residuos.Madrid:Miraguano, 2000.
Elortegui,N.i Jarabo, J.Fundamentos de tecnologia ambiental.Madrid:Erasolar, 2000.
Henry, J.G. iHeinke,G.W. Ingeniería ambiental.Mèxic:PrenticeHall, 1999.
Kiely,G. Ingeniería ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.Madrid:McGraw-Hill
/ InteramericanadeEspaña, 1999.

Margalef,R.Ecología.Barcelona:Omega, 1977.
Masoliver Jordana,D.Guia pràctica per a la implantació d ’un sistema de gestió ambiental. (Manuals d’ecoges-
tió, 2).Catalunya:DepartamentdeMediAmbient.Generalitat deCatalunya, 2000.

Metcalf-Eddy. Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales. Barcelona:
Labor, 1996.



Nebel B.J. iWrigth, R.T.Ciencias ambientales. Ecología y desarrollo sostenible. 6a ed.Mèxic: PrenticeHall,
1999.

Michelcic, J.R.Fundamentos de ingenieria ambiental.Mèxic:Limusa, 2001.
Ricklefs,R.E. Invitacióna laEcología.Madrid:MédicaPanamericana, 1998.
Saña, J.; Soliva,M.ElCompostatge: Procés, sistemes i aplicacions.Barcelona:DiputaciódeBarcelona, 1987.
Terradas, J.Ecologia d’avui. (5 ed.).Barcelona:Teide, 1987.
Wark,K. IWarner,C.F.Contaminacióndel aire.Origen y control.Mèxic:Limusa, 2000.

Bibliografia complementària:
Bessemoulin, P. i altres. Contaminació atmosfèrica i meteorologia. Quaderns d’Ecologia Aplicada, vol. 5.
Barcelona: Servei deMediAmbient.DiputaciódeBarcelona, 1983.

Eweis, J.B., Erdas, S.J., Chang, D.P.Y. i Schroeder, E.D. Principios de biorecuperación (Bioremediation).
Madrid:McGraw-Hill / InteramericanadeEspaña, 1999.

Freedman, B. Environmental ecology: the ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. (2nd.
Ed.). SanDiego:AcademicPress, 1995.

González, J.M. La contaminació: bases ecològiques i tècniques de correcció. Quaderns d’Ecologia Aplicada,
vol. 3.Barcelona: Servei deMediAmbient.DiputaciódeBarcelona, 1978.

Harvey,W.;Douglas, S.BiochemicalEngineering.NovaYork:MarcelDekker, 1996.
LabradorMoreno, J. i Alteri, M.A.Agroecología y desarrollo: aproximación a los fundamentos agroecológicos

para la gestión sustentable de agrosistemas mediterráneos.Madrid: Mundi Prensa / Cáceres: Servicio de
Publicaciones,UniversidaddeExtremadura, 2001.

Levin, M.A.; Seidler, R.J.; Marvin, R.Microbial ecology. Principles, Methods, andApplications.NovaYork:
McGraw-Hill, 1992.

Llebot, J.E.El canvi climàtic.DepartamentdeMediAmbient.GeneralitatdeCatalunya, 1997.
Mujeriego,R.Riego conagua residual regenerada. Barcelona:Generalitat deCatalunya-UPC,1990.
Ockerman,H,Wet al., Industrializaciónde subproductos de origenanimal.Saragossa:Acribia, 1994
Odum,E.Ecología.Peligra lavida. (2a. ed.).Mèxic: Interamericana /McGraw-Hill, 1995.
Snape, J.; Dunn, I. et al.,Dynamics of environmental Bioprocess, modelling and simulation.Weinheim:VCH,
1995.
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Administració iLegislacióAmbiental

PROFESSOR:EnricCOMES iMORA

CRÈDITS: 7,5

OBJECTIUS:
a.Proporcionar a l´alumne un coneixement adequat dels aspectes i principis bàsics que configuren el
móndel dret engeneral i de lanormativa enmatèria ambiental enparticular.
b.Conèixer les estrucutures administratives i legislatives a nivell local, autonòmic, estatal i comunitari
que sóncompetents a l´horad´elaborar i aplicar la legislació ambiental.

c.Conèixer lesprincipals disposicionsnormatives vigents actualmentenmatèriamediambiental.
d.Facilitar la formació precisa per entendre, tractar i resoldre els aspectes jurídics relatius a les dife-
rents conseqüències i repercussions ambientals queespodenderivarde l´activitathumana.

CONTINGUTS:
1. Introducció alDret
1.1. L´Estat Social iDemocràticdeDret
1.2.LaNorma jurídica i el principi de jerarquiade lesnormes
1.3. LesFontsdelDret
1.4.LesbranquesdelDret

2.L´Administració i elDretAdministratiu
2.1.ElDretAdministratiu
2.2.LesAdministracionsPúbliques
2.3. Ladistribuciódecompetències enmatèriadeprotecciódelmedi ambient
2.4.ElDretComunitari

3.Normesgenerals deprotecció ambiental
3.1.Accés a la informació ambiental
3.2.Prevenció i control integrals
3.3.Responsabilitats jurídiques

4.Emissions atmosfèriques. Sorolls i vibracions
5.Gestióde residus
5.1.Classificaciódels residus
5.2.Activitats deproducció, transport i gestióde residus
5.3. Lanormativad´envasos i residusd´envasos
5.4.Contaminaciódel sòl ode les aigües subterràniesper activitats industrials

6.Aigües continentals imarines
6.1.Captaciód´aigua
6.2.Ocupaciódel dominipúblic
6.3.Abocamentd´aigües residuals

7. Instrumentsdegestió ambiental
7.1. Sistemesdegestió ambiental: ISO14001 iEMAS
7.2.Etiquetes imarques ambientals
7.3.Avaluaciód´impacte ambiental

8.PatrimoniNatural
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BIBIOGRAFIA:

Llibres:
De laMorenaOlías, Jesús.ManualPráctico deLegislaciónAmbiental.Madrid:LaLey, 2001 (5 volums).
Bautista Parejo, Carmen; Mecati Granado, Luis. Guía práctica de la gestión ambiental. Madrid: Mundi-
Prensa, 2000.

Castañón del Valle, Manuel (coord.). Derecho Ambiental: Introducción a su normativa. Sevilla: Instituto
AndaluzdeAdministraciónPública, 2002.

Olano, José Mari; Poveda Gómez, Pedro. Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Madrid:LaLey, 2002.

Revistes:
Revista interdisciplinardegestiónambiental.Ecoiuris.
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Fisiologia

PROFESSORA:AnnaDALMAU

CRÈDITS: 4,5

OBJECTIUS:
L’objectiu principal és que l’alumne arribi a comprendre l’estructura i la funció del cos humà. Per això
primer s’hauran d’introduir conceptes bàsics d’organització cel·lular, d’organització dels teixits, d’ana-
tomia…
Apartir d’aquí es podrà aprofundir sobre com els diferents sistemes de l’organisme cooperen entre si
permantenir la salutde l’organisme.

PROGRAMA:
1. Introducció
1.1.-Definiciód’Anatomia iFisiologia
1.2.-Nivells d’organització estructural
1.3.-Homeostasi
1.4. -Nivell d’organització cel·lular

2.Nivell d’organitzaciódels teixits
2.1.-Unions cel·lulars i tipusde teixits
2.2.-Teixit epitelial
2.3.-Teixit conjuntiu
2.4.-Membranes
2.5.-Teixitmuscular
2.6.-Teixit nerviós

3-El sistemanerviós
3.1.-Divisionsdel sistemanerviós
3.2.-Neurofisiologia
3.3.- SNC:encèfal,medul·la espinal
3.4.- SNP:nervis cranials i nervis raquídics
3.5.-Comparaciódel SNS iSNA

4-El sistemaendocrí
4.1.-Glàndules endocrines
4.2.-Mecanismesgenerals d’accióde leshormonals
4.3.-Hipotàlem ihipòfisis
4.4.-Glàndula tiroides
4.5.-Glàndulaparatiroides
4.6.-Glàndules suprarenals
4.7.-Pàncreas
4.8.-Ovaris i testicles

5.Aparell cardiovascular
5.1.-El cor
5.2.-Els vasos sanguinis
5.3.-Lahemodinàmica

6.Aparell digestiu
6.1.-Processosdigestius
6.2.-Organització
6.3.-Diferentsòrgansde l’aparell digestiu: anatomia i fisiologia
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6.4.-Trastorns: desequilibris de lahomeòstasi
7.Aparells reproductors
7.1.-Aparellmasculí
7.2.-Aparell femení
7.3.- Fecundació i implantació

AVALUACIÓ
És farandos exàmensparcials alliberadorsdels continguts teòricsde l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA
Barber,A.;Ponz,F.Principios de fisiologia animal.Madrid: Síntesis, 1998.
Hill,R.W;Wyse,G.A.FisiologiaAnimal.Akal, 1992.
Kay, I. Introduction to animal physiology.Bios scientif, 1998.
Moreto,M;M.Castell.Fisiologia humana i fisiopatologiaA. Barcelona: PublicacionsU.B. (material gràfic
complementari), 1994.

Randall, D. Burggren,W. French FisiologiaAnimal de Eckert.Mecanismes iAdaptacions (4a ed.) Interame-
ricana /McGraw-Hill, 1998.

Tresguerres, J.A.FisiologiaHumana.Madrid:McGraw-Hill / Interamericana, 1999.
TortoraG.S.Grabowski.Principios deAnatomia yFisiologia7a ed.Madrid:Mosby /DoymaLibros, 1996.
Withers,P.C.ComparativeAnimalPhysiology.EdSauders, 1992.
WrightSamson,N.Eric.Fisiologia aplicada.Barcelona:Marin, 1965.
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Fisicoquímica

PROFESSOR: JordiVIVERiFABREGÓ

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
En aquest curs estudiarem aspectes de la química i de la química física que son necessaris per entendre
el funcionament dels sistemes complexes amb que l’estudiant es trobarà al llarg dels seus estudis i de la
seva activitatprofessional, compoden ser els éssers vius, els alimentso laBiosfera.

CONTINGUTTEÒRIC:
Tema1.Termodinàmica
1.1 1er Principi: aplicació a processos químics. Termoquímica: Entalpia de reacció, llei de Hess, en-
talpiade formació, dependènciadel calorde reacció amb laT, entalpiad’enllaç.

1.2 2on Principi i espontaneïtat dels processos: Entropia: Introducció matemàtica, espontaneïtat
dels processos i S, entropiadesordre i probabilitat, 3erPrincipi i entropia estàndard.

1.3 2on Principi i espontaneïtat dels processos: Energia lliure de Gibbs: Definició, espontaneïtat
dels processos i G, energia lliure estàndard de formació, dependència de l’energia de Gibbs amb
la temperatura, pressió i composició d’un sistema, dependència de la constant d’equilibri amb la
temperatura, energia lliure i treball, sistemes allunyatsde l’equilibri.

1.4Equilibri químic: Constant d’equilibri, quocient de la reacció, càlcul de concentracions d’equili-
bri, factorsque afectenal equilibri: principi deLeChatelier.

Tema2.Líquids i solucions
2.1Propietats i característiques de líquids, sòlids i gasos: Fases condensades, variació del volum amb
temperatura i pressió, equilibri de fases, pressió de vapor, temperatures d’ebullició de fusió i crí-
tica.

2.2Estabilitat de les fases. Potencial químic i estabilitat de les fases, dependència del potencial quí-
mic amb lapressió i la temperatura, equaciódeClapeyron, diagramesde fase.

2.3Dissolucions: Composició d’una dissolució, dilucions, solució ideal i llei de Raoult, solucions lí-
quides ideals i potencial químic, propietats coligatives, propietats coligatives de les dissolucions
d’electròlits, solucionsdedos components volàtils, desviacionsde la llei deRaoult, llei deHenry.

Tema3.Químicade superfícies
3.1La interfase: Importància dels efectes superficials, tensió interfacial, determinació de la tensió
interfacial, aplicacions.

3.2Termodinàmica de superfícies:Model deGibbs, adsorció de gasos sobre sòlids, estructura de su-
perfíciesmetàl·liques, característiquesde les superfícies, energiade les superfícies sòlides

3.3 Isotermesd’adsorció: IsotermadeLangmuir, isotermadeFreundlich, isotermadeBET
3.4Col.loides: Sistemes col.loïdals, col.loides liofòbics i liofílics, estabilitat.

Tema4.Cinèticaquímica
4.1Velocitatde reacció.
4.2Equacions cinètiques.
4.3Teoriadecol·lisions i teoriade l’estatde transició
4.4Factors que influeixen en la velocitat de reacció:Naturalesa dels reactius, concentració, tempe-
ratura, catalitzadors, catàlisi enzimàtica.

4.5 Integració de les equacions cinètiques:Ordre0, 1, 2 i n, reaccions reversibles deprimer ordre, re-
accions consecutivesdeprimerordre.

4.6Mètodes per determinar l’ordre de reacció: Comparació amb les equacions integrades, mètode
dePowell,mètodedel semiperíodede reacció.
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4.7Mecanismes de reacció:Aproximació de l’estat estacionari, aproximació de l’etapa determinant
de la velocitat.

CONTINGUTPRÀCTIC:
Pràctican. 1Termodinàmica
Pràctican. 2Termoquímica
Pràctican. 3Propietats coligatives
Pràctican. 4Cinèticaquímica, pràctica
Pràctican. 5Cinèticaquímica, simulació

AVALUACIÓ:
L’avaluaciód’aquesta assignatura es realitzarà enbase als següents items:
-Teoria: dos exàmens que representen el 60%de la nota i que inclouran tant aspectes teòrics com pro-
blemes.
-Problemes: 10%de lanota, queespot aconseguir entregantundossierdeproblemes resolts.
-Pràctiques: 30%de lanota,mitjançantunexamen teòric (20%)uncop s`hanentregat (10%) lesmemò-
riesdepràctiques.

BIBLIOGRAFIA:
Aguilar,A. et al.CinèticaQuímica, Barcelona:Llibresde l’Índex.Universitat.
Askeland,D.R.;Laciència e Ingenieria de losMateriales.MéxicoDF:GrupoEditorial Iberoamericano.
Atkins,P.W.;Fisicoquímica.Wilmington:Addison-Wesley Iberoamericana.
Barrow,G.M.;QuímicaFísica. Barcelona:Reverté.
Bodner,G.M.;Pardue,H.L.Chemistry.NewYork:Wiley.
Borg,R.J.;Diens,G.J.;ThePhysicalChemistry of Solids. London:AcademicPress.
Brillas et al.Fonaments deTermodinàmica,Electroquìmica iCinètica. Barcelona:Barcanova.
Castellan,G.W.;Fisicoquímica.Mèxic:Addison-Wesley Iberoamericana.
Cromer,A.H.;Física para las ciéncias de lavida.Barcelona:Reverté.
Levine, I.N.;Fisicoquímica.Madrid: InteramericanaMcGraw-Hill.
Rock,P.A.;Termodinàmicaquímica. Barcelona:Vicens-VivesS.A.
Somorjai,G.A.; Introduction to surface chemistry and catalysis.NewYork:Wiley cop.
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Fonamentsd’Electricitat id’Electrònica

PROFESSORA:M.ÀngelsCRUSELLAS iFONT

CRÈDITS:4

OBJECTIUS:
Que l’alumne assoleixi un conjunt ampli de conceptes bàsics de l’electricitat i l’electrònica que li per-
metin la comprensiódels diferents coneixements tècnicsqueesdesenvoluparanal llargde la carrera.

CONTINGUTS:
1.Circuits elèctrics.Anàlisi del règimestacionari sinusoïdal: corrent altern.
1.1.Conceptesbàsics.Elements actius i passiusd’uncircuit.
1.2. Lleis deKirchhoff.Tècniquesd’anàlisi de circuits.
1.3.Anàlisi del règimestacionari sinusoïdal: corrent altern.
1.4.Potència enestat estable sinusoïdal.
2. Dispositius electrònicsbàsics.
2.1.El díode.
2.2 .El transistorbipolar (BJT).
2.3.Transistorsd’efecte camp (FET).
2.4.Dispositius electrònicsdepotència: tiristor i tríac.
3. Introducció a l’electrònicadigital.
3.1.Conceptesdigitals bàsics. Sistemesdenumeració.Portes lògiques i funcions lògiquesbàsiques.
3.2.Circuits combinacionals.
3.3.Circuits seqüencials.
4. Laboratori: Instrumentacióbàsica.Elements elèctrics i dispositius electrònicsbàsics.

BIBLIOGRAFIA:
Boylestad,R. iNashelsky,L.Electrónica.Teoría de circuitos.PrenticeHall, 1991.
Floyd,T.N.Fundamentos de sistemas digitales.PrenticeHall.
Hayes, J.P.Diseño lógico digital.Addison-Wesley Iberoamericana, 1996.
Irwin, J.D.Análisis básico de circuitos en ingeniería.PrenticeHall, 1997.
Malik,N.R.Circuitos electrónicos.Análisis, simulación ydiseño.PrenticeHall, 1996.
Ras,E.Teoríade circuitos. Fundamentos.Marcombo, 1988.
Store,N.Electrónica.De los sistemas a los componentes.Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.
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FonamentsdeMecànica

PROFESSOR: JosepPRATiAYATS

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Temari orientat a servir d’enllaç entre lamecànica bàsica que l’estudiant ha vist al llarg de la seva forma-
ció i lamecànicademàquines que es trobarà en les diferentsTecnologies Industrials. Es procura combi-
nar el rigor analític i la descripció concreta dels diferents mecanismes. En el capítol de Dinàmica
Inversa (avaluació de forces) hi ocupa un lloc important l’equilibrat estàtic i dinàmic de rotors i demo-
tors.

PROGRAMA:
Tema1:Mecanismes.
Màquina imecanisme.Element,membre, peça. Sistemamecànic i cadena cinemàtica.Momentd’u-
na força i torçor. Enllaç i parell cinemàtic. Mecanismes de barres. Mecanismes plans i mecanismes
espacials. Mecanismes de Lleves. Juntes universals. Juntes homocinètiques. Quadrilàter articulat.
Mecanisme pistó-biela-manovella. Inversions d’un mecanisme. Quadrilàter de dues correderes.
Excèntriques. Correderes circulars.Transmissió per barres articulades: de tija amanovella; de tija a
balancí. Obtenció de moviments rectilinis amb barres articulades. Justificació dels engranatges.
Perfil cicloïdal. Perfil d’evolvent.Relacióde transmissió.Classificaciódels engranatges.Engranatge
d’una roda i una cremallera. Trens d’eixos fixos. Trens epicicloïdals. Mecanisme diferencial. Trens
epicicloïdals compostos.Obtenciódediferents relacionsde transmissió.

Tema2:Mobilitat.
Posició, desplaçament, velocitat, acceleració, batzegada. Puntmaterial i sòlid rígid. Àlgebra dema-
trius.Referències fixes i referènciesmòbils.Coordenades generalitzades.Velocitats generalitzades.
Estat mecànic. Holonomia. Patí ideal. Redundància. Arrossegament. Acceleració de Coriolis.
Centre instantani de rotació.Rodolament perfecte. Lliscament.Determinació de centres instanta-
nis de rotació absoluts i relatius. Cinema de velocitats. Cinema d’acceleracions. Determinació de
mecanismes equivalents.

Tema3:Parells Superiors.
Mecanisme Lleva-palpador: justificació. Definició d’especificacions de moviment del palpador.
Obtencióde funcionsdedesplaçament.Tipusde lleves. Seqüènciadedisseny.Obtenciódel perfil de
la lleva. Rodes dentades. Perfils conjugats i condició d’engranatge. Generació de perfils conjugats.
Pas, gruix, mòdul. Normalització. Axoides. Gruix de la dent. Lliscament entre flancs de dent.
Paràmetres intrínsecs d’una roda dentada. Paràmetres de funcionament.Recobriment. Engranatge
sense marges. Cremalleres. Tallat per cremallera. Tallat amb pinyó-tallador. Tallat amb fresadora-
mare.Afaitat.Rectificat.

Tema4:Dinàmicademàquines.
Tensor d’Inèrcia. Moments d’Inèrcia. Productes d’Inèrcia. Recerca del Tensor d’Inèrcia per dife-
rents punts d’un sòlid rígid. Rotor simètric. Rotor esfèric. Equilibrat estàtic d’un rotor. Equilibrat
dinàmic d’un rotor. Teorema de la quantitat de moviment. Teorema del moment cinètic. Sistemes
multisòlid. Anàlisi dinàmica directa. Anàlisi dinàmica inversa. Torçor de les forces d’inèrcia de
d’Alembert. Equilibratge d’un quadrilàter articulat. Equilibratge delmecanisme pistó-biela-mano-
vella.Mètodede lespotències virtuals.Teoremadels treballs virtuals. Forces generalitzades.
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AVALUACIÓ:
Es considera d’una importància cabdal haver seguit les explicacions del curs (mínim 80%de les hores),
perquè garanteixen a l’estudiant unmínimde coneixements indispensables per a la comprensió dema-
tèries que s’impartiranmés endavant.Donat el cas, i de comúacord ambel professorde l’assignatura, es
podenbuscar treballs de temesmonogràfics que ajudin a la comprensió del programa, d’unamanera es-
pecial per a aquells estudiants les circumstàncies laborals dels quals els impedeixende fer un seguiment
del curs més regular. A final de curs es realitzarà un examen per a la puntuació personal de cada estu-
diant.Tot i la possibilitat d’aprovar l’assignatura ambel requisit únicd’unbonexamen final, no es consi-
deraunaopció recomanableper lesdificultats afegides inherents a lamatèria impartida.

BIBLIOGRAFIA:
JoaquimAgullóMecànicade la partícula i del sòlid rígid.OKPunt.
RobertL.NortonDiseñodeMaquinaria
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Genètica

PROFESSORS: JosepM.SERRATi JURADO

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Ensenyar a l’estudiant els conceptes i les tècniquesde l’anàlisi genètica.

PROGRAMA:

Continguts teòrics
1.Aspectes generals de la variabilitat dels éssers vius
1.1Genotip i fenotip
1.2Tipusdevariació genètica enels individusd’unamateixa espècie
1.3L’efectedels factors ambientals

2.Herènciamendeliana
2.1Els experimentsdeMendel
2.2Genèticahumana
2.3 Interaccions entre els al·lels d’ungen

3. Interacció entre gens
3.1 Interacció entre gens i fenotips
3.2Modificacióde lesproporcionsmendelianes
3.3El testXi-quadrat
3.4Penetració i expressivitat

4.Teoria cromosòmicade l’herència
4.1Mitosi imeiosi
4.2Desenvolupamenthistòric
4.3 Sistemesdedeterminació sexual
4.4Topografiadels cromosomes

5.Lligament imapatge cromosòmic
5.1El fenomendel lligament
5.2Recombinació
5.3 Simbolitzaciódel lligament
5.4Lligament enel cromosomaX
5.5Mapesde lligament
5.6Mapesde trespunts
5.7 Interferència

6.Mutacions estructurals dels cromosomes
6.1Mecanismes responsablesde lesmutacions
6.2Delecions
6.3Duplicacions
6.4 Inversions
6.5Translocacions

7.Mutacions enel nombredecromosomes
7.1Euploïdia
7.2Aneuploïdia

8.Genèticadepoblacions
8.1Estudide la variació
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8.2L’equilibri deHardy-Weinberg
8.3Canvis en la freqüència al·lèlicad’unapoblació
8.4Selecciónatural
8.5Fenòmens aleatoris

9.Genèticaquantitativa
9.1Distribuciódels genotips i els fenotips
9.2Normade reacció
9.3Determinacióde lanormade reacció
9.4Heretabilitat

10.Genètica evolutiva
10.1Principis generals
10.2Variació i divergènciade lespoblacions
10.3Màximsadaptatiusmúltiples
10.4Processosd’especiació

Contingutspràctics
Resoluciódeproblemesd’anàlisi genètica

AVALUACIÓ:
L’estudiant realitzaràdos exàmens.

BIBLIOGRAFIA:

Textdereferència
Griffiths, A.J.F.; Miller, J.H.; Suzuki, D.T.; Lewontin, R.C.; Gelbart. Genética. (5a ed.). Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana, 1995.

Textos recomanats
Brown,T.A. (1999).Genomes. (1a ed.).U.K.:BiosScientificPublishers.
Griffiths,A.J.F.;Miller, J.H.; Suzuki,D.T.; Lewontin, R.C.;Gelbart.An Introduction toGeneticsAnalysis.
(7a ed.).W.H.Freeman&Co.

Hartl,D.L.; Jones,E.W. (1998).Genetics. Principles andAnalysis. (4a ed) Jones&BartlettPub.U.S.A.
Klug,W.S.;Cummings,M.R. (1998).Conceptos deGenética. (5ª ed)Madrid:PrenticeHall.
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Genèticamolecular

PROFESSORS: JosepM.SERRATi JURADO

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Ensenyar a l’estudiant els conceptes teòrics i les tècniques experimentals de la genèticamolecular.

PROGRAMA:

Continguts teòrics
1.Estructuradels àcidsnucleics
1.1Composiciódels àcidsnucleics
1.2LadoblehèlixdeWatson iCrick
1.3Les estructures alternativesdelDNA
1.4Estructura secundària i terciàriadelRNA
1.5Estructurade la cromatina

2.Tècniquesd’estudidelDNA
2.1Manipulació enzimàticadelDNA
2.2Mapes genètics i físicsdel genoma
2.3La seqüenciaciódel genoma
2.4Localitzaciódegens

3.Contingut i estructuradel genoma
3.1Diversitat dels genomes
3.2El genomaprocariota
3.3El genomaeucariotanuclear
3.4El genomadels orgànuls eucariotes
3.5ElDNArepetitiudel genomaeucariota

4.La replicaciódel genoma
4.1Elproblema topològic i l’experimentdeMeselson-Stahl
4.2Elprocésde replicació
4.3Regulacióde la replicaciódel genomaeucariota

5.Generaciódevariació genètica
5.1Tipusdemutacions
5.2Mecanismesdegeneraciódemutacions

5.3La recombinació anivellmolecular
5.4Elements transposables
5.5Mecanismesde reparaciódelDNA
7.L’evoluciódel genoma
7.1Lahipòtesi del “MóndeRNA”
7.2Origendenous gens
7.3Taxademutaciómolecular
7.4La teoríaneutral de l’Evolució
7.5Filogèniamolecular

8.La transcripciódel genoma
8.1TipusdeRNA
8.2Síntesi deRNA
8.3ElprocessamentdelRNA
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8.4DegradaciódelmRNA
9.La traducciódel genoma
9.1El codi genètic
9.2ElRNAde transferència
9.3Els ribosomes
9.4Elprocésde la traducció
9.5Modificacionspost-traduccionals de lesproteïnes

10.La regulacióde l’activitat del genoma
10.1Canvis transitoris de l’activitat del genoma
10.2Canvispermanents i semipermanentsde l’activitat del genoma
10.3Regulacióde l’activitat del genomadurant el desenvolupament

Contingutspràctics:
L’estudiant aprendrà i assajarà lesprincipals tècniquesde laboratori utilitzades enGenèticamolecular.

BIBLIOGRAFIA:
Alberts,B.BiologíaMolecular de laCélula.Omega, 1999.
Ausubel, F.M.ShortProtocols inMolecularBiology. JohnWiley&Sons, 1999.
Brown,T.A.Genomes.OxfordWiley-Liss, 2002.
Griffiths,A.J.F.; et al.Genética. 5a ed.McGraw-Hill Interamericana, 1995.
Klugs,W.S.;Cummings,M.R.Conceptos deGenética. 5a ed.PrenticeHall, 1998.
Miesfeld,L.R.AppliedMolecularGenetics.Wiley-Liss Inc., 1999.
Ridley,M.Evolution. Blackwell Science Inc., 1993.
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Inicicióa laProgramació

PROFESSORS: M.DolorsANTONiSOLÀ
JaumeVILAiSERRA
JoanVANCELLS iFLOTATS

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Aprendre a construir programes en forma sistemàtica i rigorosa, fent servir una notació algorísmica in-
dependent de lamàquina (pseudocodi), alhora que es va aprofundint en tota una sèrie demètodes i tèc-
niques de programació elementals. I també aprendre el llenguatge Pascal, amb el qual es realitzaran les
pràctiques.

PROGRAMA:
1.Notació algorísmica (Merlí).Tractamentde seqüències.
1.1.Definicionsbàsiques: acció, procés, algorisme,programa,màquina, llenguatge.
1.2.Objectes elementals: constants, variables, tipusdedades.
1.3.Accions elementals: assignació, lectura, escriptura i consulta.
1.4.Estructuresdecontrol: seqüència, condicional, iterativa.
1.5. Seqüències: esquemesde recorregut i cerca.
1.6. Introducció als tipus estructurats: taules.
1.7.Dissenydescendent.Programaciómodular.

2.El llenguatgePascal.
2.1. Introducció.Estructura general d’unprogramaenPascal.
2.2.Declaracions.
2.3.Tipusbàsicso simples.
2.4.Expressions.
2.5. Sentències.
2.6.Tipus estructurats.
2.7.Procediments i funcions.Reglesd’àmbit.Paràmetresper valor i per referència.

3. Introducció a les estructuresdinàmiquesdedades.
3.1.Variablesdinàmiques.El tipus apuntador.
3.2.Operacions ambapuntadors.
3.3.Exempled’úsd’apuntadors: llistes lineals.

4.Ordenació
4.1. Introducció.Cerca lineal i cercadicotòmica.
4.2.Mètodes simples: inversió, selecció i intercanvi.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran dos tipus de pràctiques. D’una banda hi haurà deu sessions pràctiques a les aules d’ordi-
nadors, dins les hores de classe, en les quals es resoldran problemes aplicant en cada sessió els coneixe-
ments adquirits en les classes teòriques. L’altre tipus consisteix en una pràcticamés gran que hauran de
realitzar els alumnes forad’horesdeclasse.Lespràctiques es faranenPascal.

AVALUACIÓ:
En lanota final intervenenels resultats obtingutsde:
– 2 exàmensescrits, un ameitatdel curs i l’altre al final (70%)
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–Pràctica (30%).
BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
López,E.,Vancells, J.Programació: Introducció a l’algorísmica.Vic:EumoEditorial, 1992.
Lucas, M., Peyrin, J.P., Scholl, P.C.Algorítmica y Representación de datos, Tomo I: Secuencias.Automàtas de
EstadosFinitos.Barcelona:Masson, 1985.
Wirth,N.Algoritmos+Estructuras de datos=Programas.Prentice-Hall, 1987.

Complementària
Clavel, G., Biondi, J. Introducción a la programación,Tomo I:Algorítmica y lenguajes.Tomo II: Estructuras de
datos.Barcelona:Masson.
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ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ

DissenyGràfic3D

PROFESSORA:CarmeVERNISIROVIRA

OBJECTIUS:
Proporcionar els coneixementsper treballar en 3dimensions i prepararpresentacions fotorealístiques.
A través dels exercicis pràctics s’introdueixen els conceptes teòrics i les eines necessàries per a la seva
representació.

PROGRAMA:
Introducció a l’AutoCad3D

Models alàmbrics
Models de superfície
Models sòlids

Comtreballar enunespai 3D
Projeccions
Múltiples finestres gràfiques enmosaic
Sistemesdecoordenades

Models alàmbrics
Dibuixar imodificarobjectes 2Den l’espai 3D
Ordresd’edició 3D

Models sòlids
Figures sòlidesprimitives
Sòlidsde revolució
Sòlidsd’extrusió
Operacionsboleanes
Unió, diferència, intersecció
Talls i seccions
Ediciode sòlids 3D
Propietats físiquesdels sòlids i les regions

Configuraciódels puntsde vista en l’espai tridimensional
Vistesdièdriques
Perspectivesparal·leles
Perspectiva cònica
Modesdevisualitzaciódel espai tridimensional

EspaiPaper i sortidad’impressió
Conceptes: espai treball-espai paper
Construcciód’unbloc ambatributs: caixetí personalitzat
Creació i gestiódecapes
Finestres gràfiques flotants, control de visibilitat.
Acotació: creaciód’estils
Escalesde representació
Configuracióde les fitxesdepresentació
Estils de traçat
Impressiódedibuixos
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Render
Creaciód’una imatgemodelada
Materials: creació i assignació
Llums: llumambient

Llumdistant
Llumpuntual
Llumde focus

Relació entre la llum i elmaterial
Assignaciód’elementsdepaisatge a la imatge renderitzada
Creació i ediciód’Escenes

AVALUACIÓ:
Es realitzaràdurant el quadrimestreunaprova i un treball coma síntesi de lespràctiques.
Per aprovar l’assignatura caldrà haver lliurat la totalitat de les pràctiques assenyalades com a obligatò-
ries i el treball.

COMPONENTSDEL’AVALUACIÓ:
Prova: 4punts
Notade lespràctiquesde seguimentdel curs: 1,5 punts
Treball: 4,5 punts

BIBLIOGRAFIA:
BrianMatthewsDiseño 3DconAutoCAD2000.Madrid:Anaya.
JohnWilsonAutoCAD2000Modelado 3D.Madrid:Paraninfo.
JoséM.Auria,PedroIbàñez,PedroUbietoDibujo Industrial conjuntos y despiecesMadrid:Paraninfo.
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TransformaciódeMatèriesPrimeresBiològiques (format“on line”)

PROFESSORAT: NúriaALONSOVILLALON
MontserratESCUTIAACEDO
AlbertHUESOMORELL
MontseMASOLIVERPRIETO
M.MercèMOLISTLÓPEZ
JoanPICAZOSCARDO
LídiaRAVENTÓSCANET

QUADRIMESTRE:2n
CRÈDITS:7.5
FORMAT:“on line”

OBJECTIU:
Facilitar coneixementsper a la transformaciódematèriesprimeresbiològiques, complint amb lesdi-
rectivesde lanormativadeprocés. Impulsar el desenvolupamentde les transformacionsbiològiques i
fomentar la creaciódenoves empreses.Proporcionar einesper amillorar la gestióde les empresesbio-
lògiques ja existents.

PROGRAMA:

BlocI.Principisbàsics sobreagricultura i transformaciódeproductesbiològics

Mòdul 1. Introducció a l’agriculturabiològica
1.1. Problemesplantejatsper l’agricultura convencional
1.2.Bases científiquesde l’agriculturabiològica
1.3. Tècniquesbàsiques enagriculturabiològica
1.4.Basesde la ramaderiabiològica
1.5. Situació actual de l’agriculturabiològica

Mòdul 3.Principis en la transformaciódematèriesprimeresbiològiques
3.1. Principis en la transformaciódematèriesprimeresbiològiques
3.2. Integritatbiològica
3.3.Additius i auxiliares tecnològicspermesos

BlocII.Processat i transformaciódeproductesbiològics

Mòdul4.Principals indústriesde transformaciódeorigenvegetal
4.1.Elaboraciódepabiològic
4.2.Elaboraciód’oli biològic
4.3.Elaboraciódevi biològic
4.4.Transformaciódegrans
4.5.Transformacióde fruites i vegetals: sucsde fruites
4.6.Hortalisses
4.7.Verdures i fruites
4.8.Elaboracions especials

Mòdul 5.Principals indústriesde transformaciód’origenanimal
5.1. La indústria làctia i els seusderivats
5.2.La indústria càrniabiològica

Mòdul6.Reconversió i canvi de transformació convencional abiològica
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6.1.Reconversiód’elaboracions i precaucions en transformacionsmixtes
6.2.Procésdecanvi de la indústriade transformació convencional abiològica

Mòdul 7. Ingrésdematèries genèticamentmodificades en la cadenaalimentària
7.1. Ingrésdematèries genèticamentmodificades en la cadenaalimentària
7.2.Els nous aliments fermentats

BlocIII.Legislació, control i comercialitzaciódeproductesbiològics

Mòdul 8.Legislació

Mòdul9.Certificació i control deproductesbiològics

Mòdul 10.Higiene i seguretat alimentària
10.1.El sistemaAPPCCcomaeinadecontrol
10.2.Els autocontrols en la indústria alimentària
10.3.Traçabilitat
10.4.Bonespràctiquesdemanipulació
10.5.Consells per auncontrol deplagues alternatiu
10.6.Neteja i desinfecció

Mòdul 11. Situació actual delmercatdeproductesbiològics

Mòdul 12.Comercialització imàrquetingenproductesbiològics

AVALUACIÓ:
Avaluació continuadamitjançantprovesobjectivesdurant el curs.
Assistènciaobligatòria a les sessionspresencials.

BIBLIOGRAFIA:
Aguirre Jiménez, I. Comercialización y consumo de alimentos ecológicos. Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.Boletín 2.4/01, 2001.

Almarza, N. El control de los productos biológicos en el estado español. Apuntes del Curso de Formación para
Inspectores deOrganismos deControl de laProducciónAgrariaBiológica.AsociaciónVidaSana, 2003.

Alonso, N.Normativa que regula la producción y como funciona el control de las fincas.Apuntes de las Jornadas
deViticultura biológica.AsociaciónVidaSanayDiputacióndePontevedra, 2004.

Alonso,N.Revisión a los capítulos sobre normativa y control para los apuntes del Curso deAgriculturaEcológica
On-Line.VidaSana 2006/07

Altieri,M.Agroecología:Bases científicas de la agriculturaalternativa.Valparaíso,Chile:Cetal, 1983.
Binimelis,R.TR:Coexistance of organic andGMagricultura inCatalonia. Barcelona:UAB, 2004.
Briz, J. et al.Agricultura ecológica y alimentación.Análisis y funcionamiento de la cadena comercial de productos

ecológicos. FundaciónAlfonsoMartínEscudero, 2004.
DeDiegoMorillo,G.Laagricultura ecológica.DirecciónRegional deComerciodeLaRioja, 2003.
Diversos autorsApuntes delCurso aDistancia deAgriculturaBiológica.AsociaciónVidaSana, 1996.
Diversos autors La práctica de la agricultura y ganadería ecológicas. Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, 2001.

Gracia, A.; Gil, J.M.; Sánchez, M. Potencial de mercado de productos ecológicos en Aragón. Diputación
General deAragón, 1998.

Labrador, J.;Altieri,M.Agroecología ydesarrollo.Madrid:Mundi-Prensa, 2001.
Labrador, J.; Porcuna, J.L.; Bello, A.Manual de agricultura y ganadería ecológica. Madrid: Mundi-Prensa,
2002.

Lampkin,N.Agricultura ecológica.Madrid:Mundi-Prensa, 1998.
Mae-WanHo Ingenieria genética. ¿sueño o pesadilla?.Gedisa, 2001.
Minetti,A.C.Marketingde alimentos ecológicos.Madrid:Pirámide, 2002.
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Petrusich, R. Análisis del mercado de productos agrícolas en España y Europa. Proyecto del Master de
AgriculturaEcológica.Universitat deBarcelona, 2003.

Porcuna, J.L Control de plagas y enfermedades. El punto de vista agroecológico. Apuntes del Máster de
AgriculturaBiológica.UniversidaddeBarcelonayAsociaciónVidaSana, 2001.

Recke,G.;Willer,H.; Lampkin,N.;Vaughan,A. (2004).Development of aEuropean InformationSystem for
OrganicMarkets.Actasdel 1er SeminarioEuropeoEISFORM.Ed.FIBL

Riechmann, J.Los alimentos transgènicos.RBA, 2002.
Willer,H.;Youssefi,M.Organic agriculture statistics 2006. FiBL&SOEL, 2007.
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ASSIGNATURESDECAMPUS

AuladeCantCoral I i II

D/L5249
CRÈDITS: 3.Lliure elecció
PROFESSOR:SebastiàBARDOLETiMAYOLA
QUADRIMESTRE: 1r i 2n
HORARI:Dimecresde 14:00a 15:00hores

INTRODUCCIÓ:
La inclusió d’aquestaAula deCantCoral en el currículumde laUniversitat deVic vol ser, per unabanda,
una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest camp i, per l’altra, pre-
ténoferir als estudiants la possibilitat d’accedir ambcomoditat i profit a la pràcticad’aquestadisciplina
que els pot proporcionar una peculiar i activa formació i educació en la creativitat i en el compromís in-
terpretatiu, en el bon gust individual i compartit, en el gaudi estètic de l’experiència pràctica i vivencial
de l’art de lamúsica vocal, en el coneixement, desenvolupament i acreixementde la veupròpia i del con-
juntdeveus, i de lesmés altes imés subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:
–L’experiència vivencial i compartida del bon gust i el desenvolupament de les capacitats de percepció,
intervenció i creació estètiques, permitjàdelCantCoral.
–El coneixement analític i pràctic del llenguatge coral permitjà de l’estudi i de la interpretació d’un re-
pertori significatiu, gradual i seleccionat, d’obres d’art corals de diverses èpoques que formen part de
lanostra cultura.
–El coneixement i l’ús reflexiu de l’aparell fonador. El perfeccionament –individual i com a membre
d’ungrup–de les aptituds i facultats auditives i atentives.
–La lectura i la interpretació empíriques dels codis del llenguatgemusical integrats en les partitures co-
rals.

CONTINGUTS:
1.La cançóaunaveu i engrup.
1.1.Formaciódel grup.Coneixementde lapròpia veu.Principis elementals de respiració i articulació.
Actitudcorporal.Consells i pràctica.

1.2.Lectura del gest de direcció.Coneixement elemental de la partitura. El fraseig. L’expressivitat i la
intenció.Moviments imatisos.

1.3.Vers l’autonomia de la pròpia veu dins el conjunt de veus: saber cantar, saber-se escoltar, saber es-
coltar.

2.Decamí capal jocpolifònic.
2.1.Trets, particularitats i situacióo tessiturade les veus femenines i de lesmasculines.
2.2.Lamelodia canònica. El cànon a l’uníson: cànons perpetus i cànons tancats (a 2 veus, a 3 veus, a 4 i
més veus [iguals /mixtes]).

2.3. La cançóaveus iguals (2 veus, 3 veus).
3.Coneixement i treball de repertori.
3.1.El repertori popular a cor.
3.2.La cançó tradicional harmonitzada.
3.3.Coneixement i interpretació –gradual i dintrede les possibilitats i limitacions tècniques aquè ens
vegem obligats– d’obres corals i polifòniques representatives tant per llur situació històrica com
pels gèneres i els autors.
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3.4.Audició específica i exemplar, comentada.

AVALUACIÓ:
L’AuladeCantCoral es faràdurant el tot el curs ambunaclasse setmanal d’unahora imitja deduració.
Les classes seran semprepràctiques i actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre serandonats i
comentats de cara a la praxis interpretativa. L’assimilació individual, promoguda, experimentada i con-
trolada pel propi interessat, progressiva i constant, és indispensable per al profit global de l’assignatura.
Per tant, és imprescindible una assistència sense interrupcions, interessada i activa, per superar l’assig-
natura.

BIBLIOGRAFIA:
Es facilitarà un dossierbàsic que contindrà les partitures ambquè es començaran les activitats d’aquesta
Aula deCantCoral, i que s’anirà ampliant al llarg del curs d’acord ambel ritmede treball i les caracterís-
tiquesdel grup.

Nota important:
Abans dematerialitzar lamatrícula d’aquesta assignatura, l’alumneha d’entrevistar-se ambel professor
per a obtenir-ne l’acceptació explícita. L’ordre ambquè es donaran els continguts descrits no és seqüen-
cial ni necessàriament completiu, ni l’adquisició o treball d’un contingutmai nopodrà significar l’aban-
donamentd’unde suposadamentprevi.

Tot i que s’observarà unordre estricte i controlat enel camí cap aulteriors assolimentsodificultats –de-
pendrà de les característiques i de l’impuls que porti el grup–, tots els continguts referents a repertori
en general poden serpresents encada classe, i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, es-
tètics,morfològics, etc. es treballaran, ambmésomenys intensitat, en totes les classes.
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Creaciód’Empreses

Nota: els alumnesde l’EPShandeparlar ambel capd’estudis.

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r
PROFESSORES:AlejandraARAMAYOiQuimaVILA

OBJECTIUS:
Normalment les idees de nous negocis sorgeixen de l’observació de la realitat en detectar necessitats
quenoestanben satisfetesper l’oferta actual. Lesoportunitats identificadespodenconvertir-seuna re-
alitat empresarial, però hem de saber fins a quin punt aquesta idea pot ser viable i com posar-la en fun-
cionament.
El pla d’empresa és un instrument d’anàlisi, reflexió i avaluació del projecte per als emprenedors, però
també és una carta de presentació per donar a conèixer la idea i els trets essencials del negoci a tercers
(inversors, socis, proveïdors, etc.) generant confiança.Tenir unabona idea és unpuntdepartida, però, a
més, cal estructurar-la i explicar-la de forma clara, coherent i engrescadora.Apartir d’aquí estarem en
condicionsdepassar a l’acció, és adir, de crear lanostra empresa.
L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre els coneixements relatius a l’elaboració del pla d’empre-
sa i desenvolupar en l’estudiant les habilitats corresponents als tres àmbits que conformen el triangle
bàsicper crearunaempresa: Idea, viabilitat i potencial emprenedor.

PROGRAMA:
1.De la idea al plad’empresa
1.1.Detectaroportunitatsdenegoci.Quinanecessitat?, per aqui?, comcobrir-la?
1.2.Generació i avaluacióde la idea.Les respostes
1.3.Utilitat del plad’empresa.Guiódel plad’empresa.
1.4. Idea-pla-acció, importànciade les característiquespersonals de l’emprenedor.
2.Coneixent elmercat i el clientpotencial.
2.1.Elmercat.Variables externesquecondicionen lespossibilitatsd’èxit.
2.2.Perfil del consumidor.Consumidors emocionals, individualistes, digitals, etc.
2.3. Segmentació i posicionament
2.4.Comarribar als clients.Estratègiesdemàrquetingper a lanovaempresa
3.Dissenyant el funcionamentde l’empresa
3.1.El plad’operacions.Processos logístics i serveis.
3.2. Identificaciódel recursosmaterials necessaris.
3.3.Els recursoshumans. Identificacióde leshabilitats i capacitats.
3.4.Forma jurídicade lanovaempresa.
4.Pla economicofinancer.
4.1. Plad’inversions i necessitats de finançament.
4.2.Estats financersprevisionals:
4.2.1.Comptede resultatsprovisional.
4.2.2.Pressupostde tresoreria.
4.2.3.Balançde situacióprevisional

5.Redacció i exposiciódel plad’empresa

AVALUACIÓ:
L’assignatura té una orientació eminentment pràctica. Durant el període lectiu s’ha de dissenyar un
projecte de creació d’empresa que s’ha de concretar en el lliurament i exposició d’un pla d’empresa. El
treball serà tutoritzat, es fixaràunnombremínimd’horesde tutorització.
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Pel que fa a les sessions presencials, hi haurà un nombremínimde sessions obligatòries. Els dies corres-
ponents a aquestes sessions s’informaran en el campus a l’apartatEvolució de la pàginaweb de l’assigna-
tura.
La nota final de l’assignatura s’assignarà un cop s’hagi exposat el Projecte de laNovaEmpresa i corregit
la versió escritadel projecte.

BIBLIOGRAFIA:
García González, A.; Bória Reverter, S. Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo XXI.
Universitat deBarcelona, 2006,

García González, A. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Universitat de
Barcelona, 2006.

MirandaOliván,A.T.;Cómo elaborarunplande empresa. EditorialThomson, 2004.
Ollé, M., Planellas, M., i altres. El plan de empresa. Cómo planificar la creación de una empresa. Marcombo,
1997.

Gil,M.A.Cómo crear yhacer funcionaruna empresa.ESICEditorial, 1993.
Maqueda,F. J.Creación ydirecciónde empresas. Barcelona:ArielEconomía, 1994.
Rodríguez,C.; Fernández,C.Cómo crearuna empresa. IMPI, 1991.

El plad’empresa. http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/pla_empresa/index.jsp
Comcrear la teva empresa. http://www.barcelonanetactiva.com/
Tramitació telemàticadedocumentacióper a crearunaempresa,
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500320#
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Cursd’IniciacióalTeatre

D/X109
CRÈDITS: 3LliureElecció
PROFESSORA: EvaMARICHALARiFREIXA
QUADRIMESTRE:Primer
HORARI:de 15 a 16,30h. (dilluns i dimecres)

INTRODUCCIÓ:
L’AuladeTeatrede laUVicneix el curs 1993-94 i preténcontribuir a la dinamització cultural de lanostra
universitat i servir deplataformad’introducció al teatre i les arts escèniques engeneral.
L’Aula deTeatre és un espai on, d’una banda, els estudiants es poden trobar amb la finalitat de crear lliu-
rement i relaxadament, sense condicionants. De l’altra, serveix també com a reflexió col·lectiva i expe-
rimentació teatral.
Per fer tot aixòes compta ambunprofessorqueguia tot el projecte; ambespais d’assaig; ambcol·labora-
cions externes de professionals en les tasques de direcció, dramatúrgia, escenografia i il·luminació, i
també s’utilitzenespais externsper a les representacions.
Per formar part de l’Aula deTeatre s’ha de passar necessàriament pel curs d’iniciació al teatre o tenir ex-
periènciademostradaenaltres centresogrups.

OBJECTIUGENERAL:
Aproximació al teatre i enconcret al treball actoral debase.

CONTINGUTS:
-Desinhibició
-Presència escènica
-Respiració
- Seguretat
-Relaxament
-Percepció interior
-Percepció exterior
-Descobertade la teatralitat pròpia
-Dicció i presènciade la veu
-L’actor i l’espai
-Moviments significants
-El gest
-L’acció
-Construcciódel personatge

METODOLOGIA:
Les classes seran totalment pràctiques, els alumnes experimentaran amb el cos, les sensacions i els sen-
timents.Es treballarà individualment i engrup.
El treball es desenvoluparà a partir de tècniques d’improvisació i tècniques de grup, utilitzant textos
d’escenes teatrals, elements de vestuari, escenografia i elements musicals com a suport. Com a treball
previ es farà incís en l’escalfament i la preparaciódel cos i la veuabansde l’activitat.

AVALUACIÓ:
Pel caràcter totalment pràctic de l’assignatura nohi haurà prova escrita a final de curs. L’assignatura s’a-
valuarà seguint els següents criteris: 50% nota de treball de curs 50% nota de classe. Per poder superar
l’assignatura caldrà una nota mínima de 5 en cadascun dels dos apartats i no superar el nombre màxim
de2absències.
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DonesenelsegleXXI:UnaVisió Interdisciplinària

CRÈDITS: 3 CURS: tots
PROFESSORA (COORD.):NildaESTRELLAiSAYAG
QUADRIMESTRE:Segon
PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL:Presencial
HORARI:Dimarts i dijousde les 14 a les 15hores

PROFESSORATCOL·LABORADOR:
Joan Isidre Badell, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Isabel Carrillo, Lluïsa Cotoner, Pilar Goda-
yol, Eva Espasa, Nilda Estrella, Montse Faro, Esther Fatsini, Rosa Guitart, Miquel Àngel Sánchez,
CarmeSanmartí,MontserratVall,MontserratVilalta.

OBJECTIUS:
L’assignatura vol aproximar-se a la història i a la realitat de les dones en el món actual, considerant les
aportacions teòriques i pràctiques que, des de diferents àmbits, permeten tenir un coneixement global
i interdisciplinari. Prenent el gènere com a fil conductor s’analitzarà la complexitat de les diverses pro-
blemàtiques i dels reptesde lespolítiquespúbliques.

CONTINGUTS:
1.Dona, dretshumans i desenvolupament
2.Els estudis degènere: temesd’interès i conceptesbàsics /sexe/gènere, androcentrisme,patriarcat...)
3.Històriadelsmoviments feministes: liberal, socialista, radical...
4.Els debatsdelsmoviments feministes: família, alliberament sexual, violència...
5. Polítiquesdegènere:
a.Polítiquesdels organismes internacionals governamentals i nogovernamentals
b.Tipologiade lespolítiques: igualtat formal, igualtatd’oportunitats, acciópositiva, de gènere...
6.Àmbitsdeconcrecióde lespolítiques:
a.Elmercatde treball: ocupació/ atur; segregacióocupacional; discriminació salarial...
b. Sistemaeducatiu: escolamixta/ escola coeducativa; la construcciódel gènere...
c. Salut: elmónde la cura, unmón femení?
d.Cultura: la donaenelmónde la literatura i el cinema

METODOLOGIA:
L’assignatura s’estructurarà en forma de seminari per tal d’afavorir la participació i el diàleg. La dinàmi-
ca de les classes combinarà les explicacions, les lectures, la projecció de vídeos i l’anàlisi d’altres docu-
ments, i comptarà amb la col·laboració de persones expertes en els estudis de gènere que aportaran la
seva experiència i els seus coneixements.

AVALUACIÓ:
L’avaluació tindrà encompte:
a.L’assistència i participació en lesdiferents sessionsde l’assignatura (80%).
b.La realitzacióde les activitats individuals i del grupqueesplanteginen lesdiferents sessions.
c.La realització d’unamemòria escrita sobre els continguts treballats i el procés seguit en l’assignatu-
ra.

d.La lecturad’un llibre i la reflexió escrita sobre el contingut.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir unmínimde5encada activitatd’avaluació especificada.
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BIBLIOGRAFIA:
Acker, S.Género y Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo.Madrid: Narcea,
1995.

Alemany,C.Yonohe jugadonunca conElectroL.Madrid: Institutode laMujer, 1989.
Anderson,B.;Zinsser, J.Historia de lasmujeres: unahistoria propia.Barcelona:Crítica, 1991, vol. I i II.
Beneria, L. “Reproducción, producción y división sexual del trabajo.” “La globalización de la economía
y el trabajode lasmujeres”.RevistaEconomía ySociología del trabajo.Núm. 13-14, 1991.

Borderías, C.; Carrasco, C.; Alemany, C. Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria,
1994.

Camps,V.El siglo de lasmujeres.Madrid:Cátedra, 1998.
Dahlerup,D. (ed.).The newwomen’s movement. Femininsm and political in Europe and theUSA. Sage Publi-
cations,Forthcoming, 1986.

Diversos autorsEl feminisme comamirall a l’escola.Barcelona: ICE, 1999.
Diversos autors Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Barcelona: Graó,
2002.

Duran,M.A.Mujer, trabajo y salud.Madrid:Trotta, 1992.
Einsentein,Z.Patriarcado capitalista y feminismo socialista.México: SigloXXI, 1980.
Evans,M. Introducciónal pensamiento feminista contemporáneo.Madrid:Minerva, 1997.
Friedan,B.La fuente de la edad.Barcelona:Planeta, 1994.
Fuss,D.Enessència.Feminisme, naturalesa i diferència.Vic:EumoEditorial, 2000.
Hernes,H.Elpoder de lasmujeres y el estadodel bienestar.Madrid:VindicaciónFeminista, 1990.
Lewis, J.Thedebaton sex andclass.NewReview, núm. 149, 1985.
López, I.; Alcalde, A.R. (coords.). Relaciones de género y desarrollo.Hacia la equidad de la cooperación.Ma-
drid:Los librosde la catarata, 1999.

Mackinon,C.Haciauna teoría feminista delEstado.Madrid:Cátedra, 1995.
Miles,M.; Shiva,V.Ecofeminismo.Barcelona: Icaria, 1997.
Moreno,M.Del silencio a la palabra.Madrid: Institutode laMujer, 1991.
Montero,R.Historias demujeres.Madrid:Alfaguara, 1995.
Muraro R.M; Boff, L. Femenino e masculino. Uma nova consciência para o encontro das diferenças. Rio de
Janeiro: Sextante, 2002.

Nash,M.Mujer, familia y trabajo enEspaña.Barcelona:Anthropos, 1983.
Pateman,C.El contrato sexual.Barcelona:Anthropos, 1995.
Piussi,A.M.Bianchi,L. (ed.).Saber que se sabe.Barcelona: Icaria, 1996.
Rambla, X.; Tomé, A. Una oportunidad para la coeducación: las relaciones entre familia y escuela. Barcelona:
ICE, 1998.

Showstach,A. (ed.).Lasmujeres y elEstado.Madrid:Vindicación feminista, 1987.
Swan,A.Acargodel estado.Barcelona:Pomares-Corredor, 1992.
Tubert, S.Mujeres sin sombra.Maternidady tecnología.Madrid: SigloXXI, 1991.
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FonamentsHistòricsde laCatalunyaContemporània (HCCO)

N189
CRÈDITS: 3.
PROFESSORA:CarmeSANMARTÍ iROSET
QUADRIMESTRE:Primer.Lliure elecció
HORARI:Dilluns i dimecresde 14 a 15hores

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en el coneixement de la història deCatalunya des dels
inicis del segleXIX,per tal de familiaritzar-los ambaspectesdecaràcterpolític, econòmic i cultural.

METODOLOGIA:
El curs consta de classes teòriques i classes pràctiques repartides equilibradament. Les classes teòri-
ques desenvoluparan el contingut previst en el temari mitjançant les explicacions de la professora. Les
classespràctiques es realitzarana travésde textos imaterial audiovisual.

CONTINGUTS:
Tema1.Catalunya enel segleXIX. Introducció:La fi de l’AnticRègim. (1833-1868) Industrials i polítics.
La situació agrària. El Romanticisme. (1868-1874) El sexenni revolucionari. La I República. (1874-
1898)La restauracióborbònica.Anarquisme imovimentobrer. Sorgimentdel catalanismepolític.

Tema 2. Catalunya en el segleXX. (1898-1923) La crisi del sistema de la Restauració. Pèrdua de les colò-
nies d’ultramar. La Setmana Tràgica. L’Assemblea de Parlamentaris. Sindicalisme i pistolerisme.
L’obrapolítica i cultural de laMancomunitat.Modernisme inoucentisme.

Tema 3. Dictadura, II República i Guerra Civil (1923-1939). Catalunya sota la dictadura de Primo de
Rivera. LaGeneralitat Republicana. L’alçamentmilitar i les seves conseqüències. Les avantguardes
artístiques.

Tema 4. El franquisme (1939-1975). La postguerra. Política interior i aillacionisme internacional. Els
canvis en la dècadadels cinquanta i el «desarrollismo»dels seixanta.Crisi i fi de la dictadura. La resis-
tència cultural.

AVALUACIÓ:
Els continguts pràctics s’avaluaràn demanera continuada amb les intervencions a classe i ambel treball
realitzat per cada estudiant (40%de la nota final). Un examen a finals del quadrimestre (60%de la nota
final), quecaldrà aprovarper fer lamitjana amb lanotapràctica, avaluarà els continguts teòrics.

BIBLIOGRAFIA:
Balcells,Albert.Historia contemporáneadeCataluña. Barcelona:Edhasa, 1983.
Balcells, Albert. Història del nacionalisme català: Dels orígens als nostres temps. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 1992.

Ferret,Antoni.Compendi d ’història deCatalunya. Barcelona:Claret, 1995.
Fontana, Josep.La fi de l’AnticRègim i la industrialització (1787-1868). Barcelona:Ed. 62, 1988.
Hurtado,V. i altresAtles d ’història deCatalunya. Barcelona:Ed. 62, 1995.
Nadal, Joaquim;Wolff,Philippe (dir.).Història deCatalunya.VilassardeMar:Oikos-Tau, 1983.
Riquer, Borja de; Culla, Joan B. El franquisme i la transició democràtica (1939-1988). Barcelona: Ed. 62,
1989.

Salrach, J.M. (dir.)Història deCatalunya. (vol. 6).Barcelona: Salvat, 1984.
Sobrequés iCallicó, J. ed.Història contemporàniadeCatalunya.Vols I-II.Barcelona:Columna, 1998.
Termes, Josep.De la revolució de setembre a la fi de la guerra civil (1868-1939). Barcelona:Ed. 62, 1989.
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Històriade laCiència:Ciència,Tecnologia iSocietat

PROFESSOR:JoaquimPLAiBRUNET
LLIUREELECCIÓ:3 crèdits (Bloc I) / 4,5 crèdits (Bloc II)
QUADRIMESTRE:1r
HORARI:dilluns, de 13 a 14h /dimarts i dijous, de 13 a 15h

L’assignatura esdivideix endosblocs complementaris.

Bloc I (3 crèdits): Fonaments metodològics, recursos historiogràfics i orígens de la ciència moderna.
(S’imparteixdesde l’1 d’octubre fins al 8denovembrede2007)

Boc II (4,5 crèdits): Ciència i societat: professionalització de la ciència i evolució tecnològica. (S’im-
parteixdesdel 12denovembrede2007 fins al final del 1r quadrimestre)

OBJECTIUS:
(a)Exposar els orígens i els fonamentsde la ciència.
(b)Analitzar els trets característics que permeten que una disciplina es pugui qualificar com a científi-
ca.

(c)Presentar una visió panoràmica del procés de desenvolupament del coneixement científic i tecnolò-
gic.

(d)Oferir a l’estudiant elements que li permetin de situar la seva activitat acadèmica en relació amb l’e-
voluciódel coneixement científic i tècnic.

(e)Fomentar el pensament raonat, ponderat i crític, amb la intenció d’estimular el gust pel coneixe-
ment i la curiositatper saber.

CONTINGUTS:
Bloc I
0.Fonamentsmetodològics, historiografia i recursosbibliogràfics.
1.Quèentenemper ciència?Quèdistingeix la ciènciad’altres formesdeconeixement?
2.Ciència antiga i ciència grecoromana.
3.L’activitat científica a l’edatmitjana.

Bloc II
4.Renaixement iRevolució científicadel segleXVII.
5.La ciència a la il·lustració.L’enciclopedisme.Ciència, societat iRevolució Industrial.
6.La ciència al segleXIX:professionalitzacióde la ciència.La tecnologia: electricitat,
màquines, energia i comunicacions.La ciència en lahistòriadel pensament.

7.La ciència al segleXX: activitat i aplicació espectacular i generalitzadade la ciència i de la
tecnologia.

AVALUACIÓ:
1.Exposicions a classe, ambunpesquepot variar entre el 20%iel 30%de lanota final.
2. La recensiód’un llibre escollit per l’estudiant, ambunavaloraciódel 20%.
3.Unassaig sobreun tema, ambunavaloraciódel 20%.
4.Unexamenglobal, ambunavaloracióquepot variar entre el 40%iel 30%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Escomentarà i esdonarà enel punt0de fonamentsmetodològics.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 ENGINYERIATÈCNICAAGRÍCOLA 119



Cultura iCivilització Germàniques

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
alemany o el Seminari de llengua espanyol-alemany no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1349
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC:4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix enalemany i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:LucreciaKEIM

OBJECTIUS:
1. Familiaritzar els estudiants amb la culturadels païsosdeparla alemanya.
2.Apropar els estudiants a la interpretació dels textos de la cultura d’origen com a productes d’aquesta
cultura.
3.Ajudar els estudiants a desenvolupar una actitud crítica enfront els referents culturals en textos que
podrien ser encàrrecsde traducció.
4.Oferir als estudiants recursosbàsicsdecercadedocumentació enaquest àmbitdeconeixement.
5.Donar als estudiantspautesper tal de raonar la seva estratègiade resoluciódeproblemes.

MÈTODESDOCENTS:
Es treballarà a partir d’encàrrecs de treball en grup i individualment sota el guiatge del professorat.
L’objectiu serà sempre augmentar els coneixements enciclopèdics i desenvolupar un esperit crític da-
vant els textos analitzant els referents culturals. Els encàrrecs de treball aniran acompanyats d’una re-
flexió sobre la feina feta. Finalment s’haurà de preparar un portafoli que reflecteixi el progrés en l’ad-
quisiciódecompetències.

PROGRAMA:
1.Definicióde referents culturals.Traducció i referents culturals.
2.Geografia física i política.Traduccióde topònims.
2.Esdevinementshistòrics clau.Referències culturals intertextuals.
3. Introducció als recursos econòmics.Aspectes contrastius.
4.Aspectes de la realitat social, política i econòmica. Contrastació de sistemes socials. La realitat da-
rreradel text.

5.Rituals i costums.Traduccióde referents culturals.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà contínua i final en base a un portafoli. El portafoli s’anirà preparant durant el quadri-
mestre i inclourà una part de reflexió i una part de documentació. La participació activa a les classes
també serà avaluada. S’haurandepreparar textos, fer treball de recerca i presentacions.

BIBLIOGRAFIA:
Griesbach,H.Aktuell und interessant.München:Langenscheidt, 1990.
Luscher,R.DeutschlandnachderWende.München:Verlag fürDeutsch, 1994.
www.goethe.de/materialien/landeskunde
www.dhm.de/lemo/home.html
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Cultura iCivilització Anglosaxones

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
anglès o el Seminari de llengua espanyol-anglès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure elec-
ció.

N1339
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC: 4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix enanglès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:RonaldPUPPO

OBJECTIUS:
-Familiaritzar-se ambaspectes claudediverses societats angloparlants actuals i les fites cabdals de la ci-
vilització i cultura anglosaxona.
-Conèixer algunes de les obres literàries i dels documents políticsmés representatius d’aquesta trajec-
tòria.
-Conèixer a grans trets l’evolucióde la llengua anlgesa i les influènciesque l’hanplasmat.
-Potenciar l’anglès coma llengua vehiculard’estudi.

MÈTODESDOCENTS:
Atesa la gran envergadura dels continguts de l’assignatura, s’hi farà una aproximació temàtica que fa
possible: examinar alguns esdeveniments i tendències més rellevants, contemplar-ne els aspectes uni-
versals/particulars, i descobrir i/o cultivar un sentit d’apreciació crític no només envers la civilització
anglosaxona sinó tambéenvers lapròpia.

PROGRAMA:
-ElsEstatsUnitsd’Amèrica, avui
-LaRepúblicad’Irlanda
-LaGranBretanya, avui
-Els orígens i el desenvolupamentde la civilització anglesa
-L’èpocade l’AnglèsMitjà.L’AnglaterradelsTudor i dels Stuart

AVALUACIÓ:
Lanota s’obté amb la redacciódequatre (4) exercicis escrits (tres de caràcter individual i un engrup) so-
bre textos relacionats amb el temari i, amés, l’estudiant realitzarà un examen parcial i un examen final,
en cadaundels quals redactaràdos (2) assaigs (350-400paraulesmínimcada assaig).

BIBLIOGRAFIA:
Bailynet al. (ed.).TheGreatRepublic:AHistory of theAmericanPeople. Little,Brown&Co., 1986.
Kearney,H.TheBritish Isles:AHistory ofFourNations.Cambridge: 1989.
Hussey,Gemma. Ireland today: anatomyof a changing state.Dublin:Townhouse /Viking, 1993.
May It Please theCourt:Themost SignificantOralArgumentsMadeBefore the SupremeCourt since 1955. Peter
Irons andStephanieGuitton (ed.).TheNewPress: 1993.
Pyles,T.TheOrigins andDevelopment of theEnglishLanguage.Harcourt, 1972.
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Cultura iCivilitzacióFrancòfones

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
francès o el Seminari de llengua espanyol-francès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1359
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC:4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix en francès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:ClaudeCARCENAC

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura té l’objectiud’oferir una visiópanoràmica actual deFrança i dels països francòfons.
Aquesta aproximació imposa una diversificació dels objectes d’estudi, tant sociològics, com històrics,
polítics, etc.

MÈTODESDOCENTS:
El fil conductor està constituït per un recull de textos.Tot i això, segon els interessos de l’alumnat, s’a-
profundirà en alguns temes concrets. S’exigirà una participació activa, com també una reflexió pròpia
sobre els contingutsde l’assignatura.

PROGRAMA:
1. França, la sevaorganització territorial administrativa i institucional.
ElsDOM-TOM.
2.Elspersonatgeshistòrics convertits enmites.
3. La llenguacomaelementd’unió i d’expressió.La francofonia.
4.Els gransdebatsde laFrançad’avui dia.

AVALUACIÓ:
Durant el curs, cada estudiant participarà en una exposició oral que constituirà el 40%de la nota final.
El 60% restant resultarà de l’examen escrit final que avaluarà els coneixements adquirits durant el se-
mestre.

BIBLIOGRAFIA:
FauréChristineMai68, jour et nuit,DécouvertesGallimard, 1998.
Gillieth,PierreB.A-B.AGaulois, Pardès, 2005.
Hagège,C.Le souffle de la langue.Voies et destins des parlers d ’Europe. París:Odile Jacob, 1992.
Julaud, Jean–JosephL’Histoire deFrance pour lesNuls, First édition. 2004.
L’état de laFrance, édition2005-2006,Paris: LaDécouverte, 2005.
Mauchamp,Nelly.LaFrance de toujours,Cle International, 1987.
Monnerie,A.LaFrance aux cents visages, FLE, 1996.
«Napoléonet sonmythe.Vérités etmensonges»NotreHistoirenº 218, février 2004.
Pastoureau,Michel,Les emblèmes de laFrance, EditionsBonneton, 1998.
Rémond,R. Introductionà l’histoire de notre temps. 3 vol.PointsHistoire.París: Seuil, 1974.
Ross, Steele,Civilisation progressive du français,Cle International, 2002.
«France 2005.Portrait d’une société»SciencesHumaines, nº 50 septembre-octobre 2005.
Walter,H.Le français dans tous les sens. París:RobertLaffont, 1988.
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PROFESSORATDEL’ESCOLAPOLITÈCNICASUPERIOR

Aguilar iVillalba,Daniel daniel.aguilar@uvic.cat
Agustí iCalm,Albert albert.agusti@uvic.cat
Anton i Solà,M.Dolors mdolors.anton@uvic.cat
Aramayo iGarcia,Alejandra alejandra.aramayo@uvic.cat
Arquimbau iCano,Roger roger.arquimbau@uvic.cat
Ayats iBansells, Josep josep.ayats@uvic.cat
Barniol iNoguer,Núria nuria.barniol@uvic.cat
Bau iMacià, Josep josep.bau@uvic.cat
Baucells iColomer,Albert albert.baucells@uvic.cat
Bertran iCoulada, Joan joan.bertran@uvic.cat
Blanch iColat,Consol consol.blanch@uvic.cat
Borralleras iAndreu,Cristina cristina.borralleras@uvic.cat
Caballeria i Suriñach,Miquel miquel.caballeria@uvic.cat
Calle iRosingana,Malu malu.calle@uvic.cat
Camprodon i Subirachs, Jordi jordi.camprodon@uvic.cat
Capellas iHerms,Montserrat montserrat.capellas@uvic.cat
Carrió iLlach,M.DelMar mdelmar.carrio@uvic.cat
Casas iArcarons,Carme carme.casas@uvic.cat
Castejón iFernández, JoanAnton juanant.castejon@uvic.cat
Castellana iMéndez,Francesc francesc.castellana@uvic.cat
Cirera iViñolas,Eva eva.cirera@uvic.cat
Comas iMora,Enric enric.comas@uvic.cat
Corbera i Subirana,Montserrat montserrat.corbera@uvic.cat
Crusellas iFont,M.Àngels angels.crusellas@uvic.cat
Cullell iDalmau,Marta marta.cullell@uvic.cat
Dalmau iRoda,Anna anna.dalmau@uvic.cat
Damian iCastellví, Fina fina.damian@uvic.cat
Dudet iCalvo,M.Esperança esperanza.dudet@uvic.cat
Escriu i Justo,Roger roger.escriu@uvic.cat
Fabre iVernedes,Ramon ramon.fabre@uvic.cat
Faro iBasco,Montserrat montserrat.faro@uvic.cat
Ferran iMelich,Antoni antoni.ferran@uvic.cat
Font iPalomera,Marc marc.font@uvic.cat
Font iViñolas, Ismael ismael.font@uvic.cat
Garrote iMartínez, JoanAntoni joanantoni.garrote@uvic.cat
Gómez iVilladangos,Montse montse.gomez@uvic.cat
Goñi iMacià, JosepRamon josepramon.goni@uvic.cat
Horowitz iGassol, Jeaninne jeaninne.horowitz@uvic.cat
Hueso iMorell,Albert albert.hueso@uvic.cat
Iborra iArchs,Domènec ibosan@telefonica.net
Khan, Sarah sarah.khan@uvic.cat
Licata,Rosa rosa.licata@uvic.cat
López iGrimau,Víctor victor.lopez@uvic.cat
López iRocafiguera,Enric enric@uvic.cat
López i Sabater,Emili I. emilio.lopez-sabater@uvic.cat
M.MercèMolist iLópez mmerce.molist@uvic.cat
March iAmengual, JaumeM. jaume.march@uvic.cat
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Marti iPuig,Pere pere.marti@uvic.cat
Masoliver iPrieto,Montse montse.masoliver@uvic.cat
Maspons iBosch,Ramon ramon.maspons@uvic.cat
Mir iMauri,Moisès moises.mir@uvic.cat
Molera iMarimon, Judit judit.molera@uvic.cat
Nos iBarberà, Salvador salvador.nos@uvic.cat
Obradors iAranda,Núria nuria.obradors@uvic.cat
Olivella iGarcia,Mireia mireia.olivella@uvic.cat
Oliveras iMasramon, Julita julita.oliveras@uvic.cat
Ordeix iRigo, Juli juli.ordeix@uvic.cat
Ordeix iRigo,Marc marc.ordeix@uvic.cat
Otero iViñas,Marta marta.otero@uvic.cat
Pericas iCasals,Raimon raimon.pericas@uvic.cat
Pla iBrunet, Joaquim joaquim.pla@uvic.cat
Planas iCuchí, Jordi jordi.planas@uvic.cat
Prat iAyats, Josep josep.prat@uvic.cat
Raventós iCanet,Lídia lidia.raventos@uvic.cat
Reig iBolaño,Ramon ramon.reig@uvic.cat
Reig iVaello,Xavier xavi.reig@uvic.cat
Riboldi iMiró,Lluís lluis.riboldi@uvic.cat
Riera iCusí, Sebastià sebastia.riera@uvic.cat
Roma iCastanyer, Josep josep.roma@uvic.cat
Serra i Jubany,Xavier xavier.serra@uvic.cat
Serra i Serra,Moisès moises.serra@uvic.cat
Serrat i jurado, JosepMaria josepmaria.serrat@uvic.cat
Solà iCotxarrera, JoanRamon joanramon.sola@uvic.cat
Solé iCasals, Jordi jordi.sole@uvic.cat
Suriñach iCodina, Jordi jordi.surinach@uvic.cat
Surinyac iAlbareda, Jordi jordi.surinyac@uvic.cat
Surinyach iAlbareda,Antoni antoni.surinyach@uvic.cat
Tarragona iFelip,Anna anna.tarragona@uvic.cat
Torres iFeixas,Carles carles.torres@uvic.cat
Torres iMoreno,Miriam miriam.torres@uvic.cat
Turet iCapellas, Josep josep.turet@uvic.cat
Tyler, Susan susan.tyler@uvic.cat
Urrea iGales,Víctor victor.urrea@uvic.cat
Vall iMayans,Montse montse.vall@uvic.cat
Vancells i Flotats, Joan joan.vancells@uvic.cat
Vernis iRovira,M.Carme mcarme.vernis@uvic.cat
Vila i Serra, Jaume jaume.vila@uvic.cat
Vilalta iFerrer,Montserrat montse.vilalta@uvic.cat
Vilar iBayo,Manel manel.vilar@uvic.cat
Vinyes iVila, Jesús jesus.vinyes@uvic.cat
Viver iFabregó, Jordi jordi.viver@uvic.cat
Zaiats,Vladimir vladimir.zaiats@uvic.cat
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Personaldels serveisde l’EscolaPolitècnicaSuperior

Ballús iPujol,Anna anna.ballus@uvic.cat
Casadevall iCodina,Miquel miquel.casadevall@uvic.cat
Escalera iBarrionuevo,Xavier xavier.escalera@uvic.cat
Fernández iVillena, Josep jose.fernandez@uvic.cat
Gaja iGonzález,Esther esther.gaja@uvic.cat
Lecina iVeciana,Oriol oriol.lecina@uvic.cat
Morcillo iMercader,Gina gina.morcillo@uvic.cat
Oliveras i Sala,Conxi concepcio.oliveras@uvic.cat
Puntí i Freixer, Joaquim joaquim.punti@uvic.cat
Serra iEspaulella, Jordi jordi.serra@uvic.cat
Solé iCasals,Núria nuria.sole@uvic.cat
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