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Denominació

BIOREFINERIES FORESTALS

Codi

102486

Semestre d'impartició

1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)
Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Grau/Màster

Curs Caràcter

Modalitat

Doble titulació: Grau en Enginyeria
Forestal i Grau en Conservació de la
Natura

5

OPTATIVA Presencial

Grau en Enginyeria Forestal

4

OPTATIVA Presencial

6

Tipus
d'activitat

PRAULA

TEORIA

Nombre de
crèdits

2

4

Nombre de
grups

1

1

Coordinació

CANELA GARAYOA, RAMON

Departament/s

QUÍMICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició

Català: 100%
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Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

CANELA GARAYOA, RAMON

ramon.canela@udl.cat

5

CAPELL CAPELL, MARIA
TERESA

teresa.capell@udl.cat

1

Informació complementària de l'assignatura
L'assignatura de Biorefineries Forestals és una assignatura optativa del Grau en Enginyeria Forestal dins del
bloc corresponent a la menció "Medi ambient i paisatge". L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a l'estudiant
una visió general dels problemes ocasionats a la natura a causa de l'ús de recursos fòssils en diferents camps
de l'l'activitat humana, i plantejar-li possibles solucions a través d'explotació sostenible de biomassa vegetal
d'origen forestal des del punt de vista de la Química Verda (Biorefineries).

Objectius acadèmics de l'assignatura
Objectius acadèmics de l’assignatura:
L’estudiant, al superar l’assignatura ha de ser capaç de:
- Entendre que és una biorefineria i les diferents possibilitats que ofereix per al sector forestal.
- Comprendre els processos de generació de valor afegit en una biorefineria forestal tant a partir de recursos
fustaners com no fustaners
- Disposar de coneixements de base sobre les aplicacions que des del sector forestal es poden fer al camp dels
biocombustibles, productes biobasats i biomaterials tant per aplicació de tecnologies químiques com
biotecnològiques.

Competències
Competencies generals
CB2. 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 de la seva àrea d'estudi
CB3. 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
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d'autonomia.
A més, el graduat ha de ser capaç de:
CG1. Capacitat per comprendre els fonaments químics necessaris per al desenvolupament de l'activitat
professional, així com per identificar els recursos naturals renovables susceptibles d'aprofitaments en l'àmbit
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forestal.
CG11. Capacitat per caracteritzar les propietats tecnològiques de les matèries primeres forestals fusters i no
fusters, així com de les tecnologies i indústries d'aquestes matèries primeres.
CG14. Capacitat per entendre, interpretar i adoptar els avenços científics en el camp forestal, per desenvolupar i
transferir tecnologia i per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
CG15. Correcció en l'expressió oral i escrita
CG17. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació
CG18. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als
valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
Competencias específicas
• Mòdul de formació bàsica
CEFB4. Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en
l'enginyeria.
• Mòdul comú a la branca forestal
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:
CEMC13. Aprofitaments Forestals.
• Altres competències:
Coneixements bàsics sobre els fonaments químics dels principals problemes ambientals causats per l'ús de
recursos d'origen fòssil.
Coneixements bàsics sobre química sostenible orientada a l'aprofitament de recursos forestals.
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Continguts fonamentals de l'assignatura
Temari
Biorefinèries forestals: definició conceptual. Reptes i oportunitats.
Les biorefinèries forestals en el marc de la Bioeconomia: concepte i evolució.
Polítiques i estratègies vinculades a la bioeconomia.
Biorefinèries basades en el producte final.
Biorefinèries basades en la matèria primera.
Biorefinèries integrals: exemples actuals.
Biorefinèries i biotecnologia: realitats i possibilitats.
Seminaris pràctics
Lectura, presentació i discussió d'articles i publicacions científiques seleccionades.
Visites
3 visites a diferents instal·lacions amb tres enfocs diferents.
Pràctiques de laboratori
1.- Identificació gen relacionat amb l’aprofitament de recursos forestals.
2.-Fabricació de fil de cel·lulosa a partir de cel·lulosa base.

Eixos metodològics de l'assignatura
Tipus
activitat

Teoria

Pràctiques
Laboratori

Descripció

Classes a l’aula

1. Extracció
d’ADN i PCR
2. Fabricació de
fil de cel·lulosa

Seminaris

Temps
total

h

h

h/ECTS

2

84/3.5

h

Explicació dels principis
teòrics del temari
conceptes del temari

Comprendre i sintetitzar
33 el coneixement adquirit
en les classes teòriques

49

Aplicació del conceptes
teòrics al laboratori

15

25/1

Contextualització de les
visites de camp.
13
Aplicació en altres
contexts

10

23/1.3

Llegir els articles
proporcionats pel
14
professor i preparar petit
dossier

18/0.4

1. Identificació gen
2. Transformar
materials crus de
cel·lulosa en fil de
cel·lulosa

Desenvolupar capacitat
d’anàlisi i crítica sobre
publicacions científiques

10

4

Treball alumnat

Avaluació

Objectius

3 visites a diferents
Pràctiques
Exemples pràctics dels
instal·lacions amb tres
Camp
continguts teòrics
enfocs diferents
2 seminaris on
analitzar articles
científics

Activitat no
presencial alumnat

Activitat presencial alumnat
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Total

60

110

150/6

Sistema d'avaluació
Activitats
Tipus
d’activitat

Pes
qualificació

Activitat d’Avaluació
Procediment

Numero

(%)

Lliçó
magistral

Probes escrites tipus
test la teoria del
programa de
l’assignatura

2

50

Problemes i
casos

Entrega o probes
escrites sobre
problemes y casos

Seminari

Probes escrites o orals

Laboratori

Entrega de memòries.
Probes escrites o orals

1

15

Aula
d’informàtica

Entrega de memòries.
Probes escrites o orals

Pràctiques de Entrega de memòries.
camp
Probes escrites o orals
Visites

Entrega de memòries.
Probes escrites o orals

3

15

Activitats
dirigides

Entrega de treballs

2

20

Altres

Total

100
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