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1. Identificació del curs 
Nom: Instrumentació per a la investigació en ciència i tecnologia. 
Hores: 18 hores (acreditables per 50 hores de formació amb avaluació superada) 
Dates d’impartició: del 8 al 12 de maig 
Idiomes d’impartició : Castellà i Valencià 
Places ofertades:  30 persones (totes en modalitat presencial) 
  
 Professorat: 
Lourdes Chiva Edo, Coordinadora tècnica Servei Central d’Instrumentació Científica 

Maruxa Peiró Álvarez, Tècnica del Servei Central d’Instrumentació Científica 

Esther Irles Antón, Tècnica del Servei Central d’Instrumentació Científica 

Ricard Romero Cano, Tècnic del Servei Central d’Instrumentació Científica 

Cristian Vicent Barrera, Tècnic del Servei Central d’Instrumentació Científica 

Gabriel Peris Pérez, Tècnic del Servei Central d’Instrumentació Científica 

José Miguel Pedra Tellols, Tècnic del Servei Central d’Instrumentació Científica 

Pere Clemente Pesudo, Tècnic del Servei Central d’Instrumentació Científica 

Montserrat Puig Brugal, Tècnica del Servei Central d’Instrumentació Científica 
 
2. Motivació 
 
Amb aquest curs l’alumnat aprendrà les aplicacions fonamentals de les tècniques de caracterització 

i identificació més habituals en el camp de les ciències experimentals. Es realitzaran breus 

introduccions teòriques dels fonaments més importants i es donarà una visió general de les 

aplicacions de cadascuna de les tècniques. 
 
3. Requisits 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011. 
 
 
4. Competències i destreses personals 
Es preveu que l’alumnat assolisca una sèrie de competències transversals relacionades amb la cerca i la 
gestió de la informació i documentació acadèmica i científica. Amb caràcter general: 

• Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació 
relacionats amb el dit camp. 

• Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 

• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, 
social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 

D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals 
entre l’alumnat de doctorat: 

• Treballar en situacions en què hi ha manca d’informació específica 
• Trobar preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex. 

• Integrar coneixements, enfrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 
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5. Continguts 
 

Tema 1.- Les tècniques instrumentals d’anàlisi: introducció general. Descripció del Servei Central 
d’Instrumentació Científica i la seva importància com a recolzament a la investigació. Exemples 
d’aplicacions pràctiques. 
 
Tema 2.- Microscòpia electrònica de transmissió de alta resolució.(HRTEM).  

- Introducció i fonaments. 
 - Aplicacions. 
 
Tema 3.- Difracció de raigs X en pols. 

- Introducció i fonaments. 
 - Aplicacions. 
 
Tema 4.- Anàlisi tèrmic diferencial i termogravimètric (ATD-TG) i calorimetria diferencial de 

rastreig (DSC). 
- Introducció i fonaments. 

 - Aplicacions. 
 
Tema 5.- Microscòpia de força atòmica (AFM) i làsers polsats 

- Introducció i fonaments. 
 - Aplicacions. 
 
Tema 6.- Microscòpia confocal. 

- Introducció i fonaments. 
- Aplicacions. 
 

Tema 7.- Cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses. 
- Introducció i fonaments. 

 - Aplicacions. 
  
Tema 8.- Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses. 

- Introducció i fonaments. 
 - Aplicacions. 
 
Tema 9.- Espectroscòpia molecular. 

- Introducció i fonaments. 
 - Aplicacions. 
 
6. Metodologia docent 
 
Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 
7. Avaluació 
 
L’avaluació es realitzarà a partir d’una prova consistent en un questionari online sobre els continguts del 
curs. Aquesta prova es gestionarà amb la plataforma “Aula Virtual”.  
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8. Horari i aules 
 
Dilluns, 8 de maig. 
 
9:00 - 11:00 hs, Lourdes Chiva, Tema 1.- Les tècniques instrumentals d’anàlisi: introducció general. 

 

11:00 - 11:30 hs, Descans 
 
11:30 – 13:30 hs, Maruxa Peiró, Tema 2.- Microscòpia electrònica de transmissió de alta resolució.(HRTEM). 
 
Dimarts, 9 de maig. 
 
9:00 - 11:00 hs, Gabriel Peris, Tema 3.- Difracció de raigs X en pols. 

 

11:00 - 11:30 hs, Descans 
 
11:30 – 13:30 hs, Ileana Recalde, Tema 4.- Anàlisi tèrmic diferencial i termogravimètric (ATD-TG) i 
calorimetria diferencial de rastreig (DSC). 
 
Dimecres, 10 de maig. 
 
9:00 - 11:00 hs, Pere Clemente, Tema 5.- Microscòpia de força atòmica (AFM) i làsers polsats 
 
11:00 - 11:30 hs, Descans 
 
11:30 – 13:30 hs, Esther Irles, Tema 6.- Microscòpia confocal. 
 
Dijous, 11 de maig. 
 
9:00 - 11:00 hs, Cristian Vicent, Tema 7 Cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses. 
 
11:00 - 11:30 hs, Descans 
 
11:30 – 13:30 hs, Ricard Romero, Tema 8.- Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses. 
 
Divendres, 12 de maig. 
 
9:00 - 11:00 hs, José Miguel Pedra, Tema 9.- Espectroscòpia molecular. 
 
 
Totes les sessions s’impartiran al  seminari de l’Edifici d’Investigació I (NA1123DS) i als laboratoris del 
Servei Central d’Instrumentació Científica. 
 
 
9. Materials 
 
Els materials específics es trobaran a l’aula virtual del curs a disposició de l’estudiantat matriculat. 
 


