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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
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Prerequisits

L'estudiant ha de tenir un títol de llicenciat en Ciències o Biociències, Química preferent, Ciència de Materials,
Nanociència, Biotecnologia o Ciències Ambientals

- Nivell intermedi anglès

Objectius

S'estudien temes de química essencial avançada per a la realització de recerca química interdisciplinària.
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Competències

Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar
problemes en l'activitat professional.
Definir conceptes, principis, teories i fets especialitzats de les diferents àrees de la Química.
Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada
informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
Innovar en els mètodes de síntesi i anàlisi química relacionats amb les diferents àrees de la Química.
Proposar alternatives per a la resolució de problemes químics complexos de les diferents especialitats
químiques.
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el
context de la professió química.
Valorar la responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement en l'àmbit de la Química
Industrial i la Investigació Química.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar
problemes en l'activitat professional.
Aplicar estratègies d'anàlisi química per a l'estudi de sistemes específics.
Caracteritzar interfases i descriure les reaccions químiques en superfície
Elucidar l'estructura de compostos químics complexos a partir de tècniques apropiades d'anàlisi
química i de determinació estructural.
Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada
informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer processos catalítics especials aplicats a la síntesi.
Reconèixer propietats de dissolvents convencionals, líquids iònics i fluids supercrítics.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar diferents tècniques de microscòpia i espectroscòpia per a l'estudi de materials i biomolècules
Utilitzar mètodes numèrics en l'estudi de reaccions químiques
Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el
context de la professió química.
Valorar la responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement en l'àmbit de la Química
Industrial i la Investigació Química.

Continguts

- Especiació química, anàlisi no destructiva, miniaturització
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- Especiació química, anàlisi no destructiva, miniaturització

- Quimiometria

- Química superficial (catàlisi heterogènia, monocapes autoensamblades)

- Dissolvents convencionals i no convencionals

- Aplicacions de tècniques computacionals en química.

- Determinació de l'estructura en química (NMR, EPR, Microscòpia)

- Síntesi i catàlisi (Principis i estratègies bàsiques en el disseny de síntesi orgànica, Síntesi estereoselectiva,
Catàlisi homogènia, Carbo i heterocicles no aromàtics i aromàtics, Síntesi total)

Metodologia

Disseny i formació de presentacions orals
Conferències teòriques i d'exercici
Activitats col·laboratives i seminaris

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats col·laboratives i seminaris 56 2,24 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

Disseny i formació de presentacions orals 6 0,24 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Conferències teòriques i d'exercici 137 5,48 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

Avaluació

- Cada professor decideix el nombre i tipologia de les activitats d'avaluació: presentacions orals, exàmens
escrits, lliurament d'articles discutits, petites proves ...

- La nota final del mòdul serà la suma de la nota de cada professor multiplicada pel percentatge de les seves
classes en l'ensenyament total del mòdul. Ha de ser superior a 5,0 per passar.

- Les qualificacions dels exàmens escrits de les matèries individuals han de ser superiors a 3,5 per a la
mitjana amb altres qualificacions del professor i / o el mòdul.

- Hi haurà un període al gener per repetir els exàmens escrits amb marques de 5,0. En el cas dels exàmens
de menys de 3,5 serà obligatori per a l'estudiant, en cas que els exàmens entre 3,5 i 5,0 siguin opcionals per a
l'alumne.

3



- En el cas que un estudiant no arribi a una nota de 3,5 després de l'examen de repetició al gener, el
coordinador del mòdul podria decidir promediar aquesta marca amb la resta del mòdul. Tanmateix, aquesta
opció només es pot considerar per a dos exàmens escrits en tot el màster.

- Les notes d'altres activitats d'avaluació (és a dir, presentacions orals) seran mitjanes amb la resta de les
notes del professor / mòdul independentment del valor. No hi haurà opció de repetir aquestes altres activitats
d'avaluació.

- Quan l'alumne no assoleixi un mínim de dos terços de les activitats totals del mòdul, la nota es considerarà
"no avaluable"

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exams, oral presentations and reports 100 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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Programari

ChemDraw Professional 17.0

https://chemaxon.com/products/marvin

https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/index.php

Gaussian

COPASI

TopSpin 4.0 - NMR software for academia
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TopSpin 4.0 - NMR software for academia
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