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Informació general de l'assignatura

Denominació INDÚSTRIES DE LA FUSTA DE TRITURACIÓ

Codi 103023

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
de Forests

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 2 1 2

Nombre de
grups

1 1 1 1

Coordinació IGLESIAS RODRIGUEZ, M. CARMEN

Departament/s ENGINYERIA AGROFORESTAL

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

60h entre presencials i online + 90 horas de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Distribució de crèdits Teoria 3 crèdits, pràctiques 3 crèdits. 
La resolució de problemes i estudi de casos s'anirà intercalant amb els aspectes
teòrics. 
Les sessions presencials o síncrones: s'anunciarn a l'agenda del campus virtual. 
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CORREAL MÒDOL, EDUARD eduard.correal@udl.cat 6

IGLESIAS RODRIGUEZ, M.
CARMEN

carmen.iglesias@udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

La assignatura, que es cursa en segon quadrimestre del Máster Enginyer de Forest, pertany al mòdul
"Formació específica".
No te prerrequisits ni correquisits i requereix d'un hàbit de estudi progressiu i continu.
La documentació necessària, la agenda de treball (amb dates de presentació de treballs i realització de
exercicis) es pot trobar al campus virtual. Es recomana consultar-ho el dia abans de classe, per tal de tenir
preparats els materials i les activitats o comprovar si hi ha anuncis extraordinaris.
El compliment de las dates d’entrega de treballs i exercicis planificats es inexcusable, a excepció de
causes extraordinàries degudament justificades d’acord amb la normativa d’avaluació de la UdL.

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius de coneixement:

    Manejar amb precisió la terminologia pròpia dels productes i processos de transformació de la fusta triturada en
productes elaborats.

Objectius de capacitat:

    Dissenyar i gestionar un parc de fusta de trituració. Plantejar alternatives productives d'acord amb la
disponibilitat de matèria primera.
    Determinar els processos de transformació necessaris pel que fa a les etapes que l'integren i l'equipament
necessari en funció dels diferents tipus de productes finals.
    Elegir i dimensionar l'equipament necessari per als processos en indústries i productes de cel·lulosa i paper,
indústries de taulers de fibres, partícules.
    Relacionar les variables que controlen els processos de fabricació amb les propietats dels productes finals.
    Identificar, analitzar, diagnosticar problemes i pertorbacions en processos productius de la indústria de fusta de
trituració i valorar-ne les repercussions.
    Manejar protocols per al control de qualitat de l'producto.

Competències

Estratègiques de la universitat:

    CG0: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
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    CG1: Que els estudiants sàpiguen 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) relatius al seu camp
d'estudi.
    CG2: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats
socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
    CG3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les
sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
    CG4: Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
    CG5: Capacitat per a aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes forestals.
    CG6: Capacitat per a projectar, dirigir i gestionar indústries i instal·lacions forestals de primera i successives
transformacions
    CG13. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació.

Específiques:

    CE10: Coneixement per a la racionalització dels processos productius i de mètodes de treball.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Teòrics:

     Introducció a les indústries de la fusta triturada. Matèria primera i qualitat del producte
     Operacions de preparació de la fusta
     Aspectes químics rellevants en la indústria de la fusta
     Processos i equips en la indústries de taulers: de partícules i de fibres
     Processos i equips en la indústria de pastes de cel·lulosa i paper
     Bio-refineries

Pràctics:

     Resolució de problemes
     Ús de bases de dades
     Selecció d'equips de treball
     Assaigs de laboratori: avaluació de qualitat del procés i producte
     Visites: indústria de taulers, fàbrica de cel·lulosa i paper, AIDIMA i INCAFUST o altres

Eixos metodològics de l'assignatura

1. Lliçó magistral i lectures: Aspectes teòrics: 20h presencials i online més 50h d'estudi i recerca d'informació.
2. Treball d'aplicació, resolució de problemes, estudi de casos i pràctiques de laboratori: 28h presencials i online
més 70h d'estudi i recerca d'informació per a l'elaboració de treballs.
3. Sortides de camp. Assistència a xerrades tècniques: 10h presencials i online i 25 estudi i redacció d'informes.
4. Exposició i discussió de treballs: 2h.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Tipus d’activitat
Presencial/No
presencial

Hores ECTS Resultats d’aprenentatge

Lliçó magistral Si 10 1 CG6, CE10

Lectures No 10 1 CG6, CE10
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Resolució de
problemes i casos No 10 1 CG0,CG1, CG2, CG6, CE10,

Visites Si 10 1 CG2, CG3

Pràctiques de
laboratori

Si 4 0,4 CG6, CE10

Preparació de
pràctiques

No 14 1,4 CG0,CG1, CG2, CG6, CE10,

Estudi i treball
personal no
presencial (60 %)

No 90  
CG0,CG1,CG2,CG3,CG4, CG11,CG13,
CG6, CE10

Proves
d’avaluació

Si 2 0,2  

Total  150 6  

Sistema d'avaluació

Individual (40%)

1. Assistència i participació activa a les sessions presencials i online (10%):

≥ 80%            -> 8%;
= 80% - 50%  -> 5%
≤ 50%            -> 0%
Participació, almenys, en una sessió de tutoria individual o de grup fora d'horari de classe 2%

2. Prova escrita de seguiment de les activitats teòric-pràctiques presencials i online (30% del total de
l'assignatura)

Colaborativa (60%)

1. Resolució d'estudis de cas (20% document)
2. Pràctiques de laboratori (30%)
3. Defensa final (10%). A final de curs es presentaran els resultats de les pràctiques, les sortides i els casos.

El treball es defendrà i es respondran preguntes a la sessió d'avaluació. La qualificació final reflectirà el grau
de compliment dels objectius fixats i es veurà penalitzada de manera proporcional pel retard en el lliurament
o la falta d'assistència a la sessió de discussió final.

En cas de no assistir a una sessió presencial, aquesta no es podrà recuperar però es podrà buscar una alternativa
de substitució compensatòria. El plagi es considerarà una infracció i es qualificarà amb un 0. A cada una de les
parts s'ha d'obtenir una qualificació superior al 30.0% per tal de poder fer mitja amb les altres parts avaluables.

A SAKAI es trobaran documents d'estudi, instruccions per a la planificació del treball de curs i la realització de les
pràctiques. A l'agenda del campus virtual s'anunciarà:

    Terminis de lliurament
    Correcció
    Revisió
    Sessió de discussió

Bibliografia i recursos d'informació

Es facilitarà documentació en format digital sempre que sigui possible i/o necessària per a la resolució de casos i
exercicis.
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