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Informació general de l'assignatura

Denominació TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Codi 102338

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Tronc comú de les enginyeries
industrials - Igualada

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Enginyeria Química 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

0.6 2.4 3

Nombre de
grups

3 2 2

Coordinació SOLÉ GUSTEMS, MIQUEL

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

1ECTS=10h de classe presencial + 15h de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 95% 
Anglès 5%

Distribució de crèdits 3 crèdits per la teoria en 1GG 
2,4 crèdits per problemes en 1GG 
0,6 crèdits per la pràctica en 2 GM
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MARTÍ BERNADAS, JOAN
FRANCESC

joanfrancesc.marti@udl.cat 6,3

SOLÉ GUSTEMS, MIQUEL miquel.sole@udl.cat 6,3

Objectius acadèmics de l'assignatura

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Detectar, plantejar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic i
ambiental.

Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.

Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies més sostenibles.

Conèixer la problemàtica de les emissions atmosfèriques.

Conèixer els contaminants atmosfèrics i els focus de contaminació.

Preveure els controls, reduccions i tractaments de la contaminació atmosfèrica.

Conèixer la problemàtica de les aigües residuals.

Conèixer els recursos d’aigua, planificar la gestió i aplicar els tractaments adequats.

Conèixer la problemàtica dels residus sòlids.

Conèixer les principals fonts d'obtenció d'energia convencional i d'energies renovables.

Conèixer els sistemes de gestió integral de l'energia.

Ser capaç de desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l'entorn i integrar-la en els treballs de l'enginyeria.

Conèixer les diferents tecnologies mediambientals i sostenibilistes i aplicar-les a l'enginyeria.

Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió.

Conèixer una tercera llengua amb un nivell adequat, tant de forma oral com escrita.

Redactar textos amb l'estructura adequada als objectius de comunicació. Presentar el text a un públic amb les
estratègies i els mitjans adequats.

Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treballar en equip.

    Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professor, decidint el
temps que cal utilitzar en cada apartat, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

Competències
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Competències Bàsiques

B01. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la
base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,
inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B02. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins la seva àrea d'estudi.

B03. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B04. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.

B05. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències Generals

CG3. Sintetitzar matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories,
i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

CG4. Resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i
transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Química Industrial.

CG6. Implementar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG7. Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

CG10. Treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

 

Competències Específiques

CE16. Definir els coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

 

Competències Transversals

CT4. Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Sostenibilitat

  1.1.  Introducció.

  1.2.   Futur i sostenibilitat

    1.2.1.  Paradigma sostenibilista. Desenvolupament sostenible

    1.2.2.  Indústria sostenible

    1.2.3.  Models de desenvolupament
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    1.2.4.  Necessitats del canvi

  1.3.  Cap a la sostenibilitat

    1.3.1.  Nova economia

    1.3.2.  El canvi a les renovables

    1.3.3.  Impacte ambiental

    1.3.4.  Petjada ecològica

    1.3.5.  Llocs de treball

 

2. Tecnologia ambiental de l’aire

  2.1.  Atmosfera

  2.2.  Contaminació atmosfèrica

  2.3.  Contaminants i focus de contaminació

  2.4.  Estratègies de control

  2.5.  Tècniques de depuració

 

3. Gestió de l’aigua

  3.1.  Recursos hidràulics i cicle de l’aigua

  3.2.  Usos de l’aigua

  3.3.  Gestió en els diferents usos

  3.4.  Aigües de procés

      3.4.1.  Anàlisi d’aigües

      3.4.2.  Paràmetres específics

      3.4.3.  Potabilització i tractament d’aigües

      3.4.4.  Acondicionaments

  3.5. Aigües residuals

      3.5.1.  Paràmetres de contaminació

      3.5.2.  Característiques de les aigües residuals

      3.5.3.  Depuració

      3.5.4.  Paràmetres de qualitat.

 

4. Gestió de residus

  4.1.  Introducció

    4.1.1.  Tipus de residus
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    4.1.2.  Marc legal

    4.1.3.  Classificació i caracterització dels residus

    4.1.4.  Tipologies i impactes

  4.2. Residus industrials

    4.2.1.  Catàleg de residus

    4.2.2.  Models de gestió

    4.2.3.  Agents: Productors, Transportistes i Gestors

    4.2.4.  Minimització

    4.2.5.  Residus perillosos

  4.3.  Residus municipals

    4.3.1.  Recollida selectiva

    4.3.2.  Deixalleries

    4.3.3.  Generació i recollida

  4.4.  Envasos

  4.5.  Instal·lacions de processament i de tractament

  4.6.  Dipòsits controlats

 

5. Gestió de l’energia

  5.1.  Impactes de l'energia en el medi ambient

  5.2.  Futur de l'energia i sostenibilitat

  5.3.  Fonts convencionals d'energia

    5.3.1.  Disposició i consums d’energia

    5.3.2.  Oferta i consums comercials d'energia

    5.3.3.  La problemàtica de l'ús d'energia

  5.4.  Estalvi energètic i eficiència

    5.4.1.  Fonts d’energies renovables

    5.4.2.  Gestió energètica

 

6. Gestió ambiental

  6.1.  Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)

    6.1.1.  La Revisió Ambiental Inicial en els SGA

    6.1.2.  Indicadors ambientals

    6.1.3.  Directiva europea sobre la Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (IPPC)

2019-20



    6.1.4.  Ecologia Industrial

  6.2.  Millora del comportament ambiental del producte

    6.2.1.  Política Integrada de Producte (IPP)

    6.2.2.  Anàlisi del cicle de vida (ACV); eina de gestió ambiental

    6.2.3.  Disseny d'ecoproductes

    6.2.4.  Ecoetiquetes

    6.2.5.  Comunicació ambiental i compra verda de productes

Eixos metodològics de l'assignatura

El desenvolupament de l'assignatura es fa en base a 3 accions:

1) Classes magistrals

Exposició dels conceptes, principis i relacions fonamentals de cada tema

Plantejament d'exemples que il·lustren la seva aplicació

2) Classes de problemes

Discussió i resolució d’exercicis, problemes i aplicacions relacionats amb els conceptes de cada tema.

Es treballen bàsicament els problemes proposats en la col.lecció de problemes de l'assignatura.

3) Pràctiques de laboratori (Exercicis – problemes)

Materialització pràctica dels conceptes assolits.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Metodologia Temari
Hores
presencial

Hores treball
autònom

1
Classe magistral.
Problemes.

Tema 1. Sostenibilitat. Introducció
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

2
Classe magistral.
Problemes.

Tema 1. Futur i sostenibilitat
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

3
Classe magistral.
Problemes.

Tema 1. Cap a la sostenibilitat
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

4
Classe magistral.
Problemes.

Tema 4. Gestió de residus. Introducció
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

5
Classe magistral.
Problemes.

Tema 4. Residus industrials
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

6
Classe magistral.
Problemes.

Tema 4. Residus municipals
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

7
Classe magistral.
Problemes.

Tema 4. Gestió de residus. Envasos.
Instal·lacions de processament i tractament

Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire
4 6
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8 Problemes. Tema 4. Gestió residus. Dipòsits controlats
Tema 2. Tecnologia ambiental de l’aire

4 6

9  Avaluació. Prova escrita temes 1, 2 i 4.   

10
Classe magistral.
Problemes.

Tema 5. Gestió de l’energia. Introducció.
Impactes

Tema 3. Gestió de l’aigua
4 6

11
Classe magistral.
Problemes.

Tema 5. Fonts convencionals d'energia
Tema 3. Gestió de l’aigua

4 6

12
Classe magistral.
Problemes.

Tema 5. Fonts d’energies renovables
Tema 3. Gestió de l’aigua

4 6

13
Classe magistral.
Problemes.

Tema 5. Gestió energètica
Tema 3. Gestió de l’aigua

4 6

14
Classe magistral.
Problemes.

Tema 6. Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)
Tema 3. Gestió de l’aigua

4 6

15 Classe magistral.
Tema 6. Millora del comportament ambiental
del producte

Tema 3. Gestió de l’aigua
4 6

16  Avaluació. Prova escrita tots els temes.
 

  

17    

18  Tutories   

19  Recuperació   

Sistema d'avaluació

Exàmens:                                                                                               60 %

  1er. parcial es realitzarà en el període ordinari.   (30 %)

  2on. parcial es realitzarà en el període ordinari.  (30 %)

  Recuperació es realitzarà en el període ordinari.

Documents resum de treballs                                                              15 %

Pràctiques (exercicis – problemes) es realitzaran en                         25 %

  horari de grup mitjà dins de la mateixa aula.

  Cal haver aprovat les pràctiques per poder superar l'assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

BÀSICA:

Martí Bernadas, Joan Francesc; Solé Gustems, Miquel. Tecnolgies mediambientals i sostenibilitat. EPS
(2018).
Tecnologia i Sostenibilitat [en línia]. Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat, 2010. Disponible en versió electrònica:

                      http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu        
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Germain L. I altres. Tratamiento de las aguas. Barcelona: Omega, 1982. ISBN 84-282-0671-6
Kiely, Gerard. Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U., 1999. ISBN 0-07-709127-2..

 

COMPLEMENTÀRIA:

Glynn Henry, J.; W. Heinke, Gary. Ingeniería Ambiental. Méjico: Prentice Hall, 1999. 2ª edición. ISBN 970-
17-0266-2.
Manual para la gestión de los residuos urbanos. Madrid:  La Ley, 2003. ISBN 84-9725-366-3.
Tchobanoglous, G.; Theisen, H.; Vigil, S. Gestión integral de residuos sólidos. Madrid: McGraw-Hill, 1994.
ISBN 84-481-1830-8.
Torres, A.; Capdevila, I. Medi ambient i tecnologia: guia ambiental de la UPC. Barcelona: Edicions UPC,
1998. ISBN 84-8301-278-2. També disponible en versió electrònica:

                  http://bibliotecnica.upc.es/EdUPC/locate4.asp?codi=EC006XXX
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