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Objectiu i 
descripció 

 

Les pràctiques a realitzar s'han seleccionat per la seua senzillesa, capacitat didàctica i 
interés tecnicocientífic i es presenten de forma senzilla perquè puguen despertar l'interés 
dels estudiants i al mateix temps puguen ser fàcilment assimilades. 

En la realització de les pràctiques, l'alumne es familiaritza amb instal·lacions i conceptes 
bàsics en l'Enginyeria Química. 

Donada la importància de la física en els estudis d'enginyeria, s'han completat les 
pràctiques amb un taller de física aplicada. En l'annex següent es detallen els objectius 
específics de cada una de les pràctiques. 

Continguts 
Pràctiques Enginyeria Química 

Pràctica 1.- Reactor discontinu de tanc agitat. 

Pràctica 2.- Balanços de matèria en estat no estacionari 

Pràctica 3.- Balanços de energia en estat no estacionari. 

Pràctica 4.- Tractament fisicoquímic d'aigües industrials. 

Pràctiques d'òptica 

Pràctica 5.- Transmissió òptica de la informació. Polarització de la llum. 

Horari  Matí, de 9:30 a 13:30 o vesprada, de 15:00 a 18:30.   

Destinataris Alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau superior 

Màxim de 180 alumnes (10 alumnes per centre), en grups de un màxim de 25 alumnes 
per sessió.  

Dates 15, 16, 17, y 18 de gener de 2018  



Anexe. Objetius específics de les pràctiques: 

En la realització de les pràctiques, l'alumne es familiaritza amb els següents aspectes 
concrets, bàsics en l'Enginyeria Química: 

Pràctica 1 

• Ús d'un rector discontinu de tanc agitat. 
• Determinació de l'estequiometria d'una reacció. 
• Determinació de la calor de reacció. 

Pràctica 2 

• Determinació de cabals de líquids. 
• Comprovació de l'estat estacionari. 
• Aplicació del balanç de matèria a un estat no estacionari.. 

Pràctica 3 

• Determinació de cabals y temperatures de líquids. 
• Determinació de la potència d'una resistència. 
• Aplicació del balanç de energia a un estat no estacionari 

Pràctica 4 

• Tractament d'aigües residuals per mitjà de depuració fisicoquímica. 
• Dosificació òptima de reactius. 
• Bases del disseny d'una planta de depuració fisicoquímica 
 

Pràctica 5 

 
• Conceptes de transmissió òptica de la informació, polarització de la llum i el 

seu ús per a conéixer els tensions dels materials  i interacció de la llum i la 
matèria. 

• Mesures relacionades amb els fenòmens d'interferència i difracció de la llum. 


