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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22412 - Enginyeria Termoenergètica
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 5, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Victor Martínez Moll
victor.martinez@uib.es

09:30h 10:30h Dimecres 01/10/2014 31/07/2015 F-006

Ramon Pujol Nadal
ramon.pujol@uib.es

15:00h 18:00h Dijous 25/09/2014 31/07/2015 Mateu
Orfila F-009

Josep Maria Rigo Serra
josepmaria.rigo@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Gabriel Torrens Caldentey
gabriel.torrens@uib.es

14:30h 15:30h Dimecres 02/03/2015 30/06/2015 Mateu
Orfila F-17

Contextualització

L'assignatura te tres objectius principals:

- Que els alumnes entenguin els principis bàsics de la termodinàmica tècnica

- Entendre com aquests principis s'empren per la construcció de màquines tèrmiques com ara motors i bombes
de calor.

- Entendre els principis bàsics del condionament d'aire en edificis

Professor responsable

El professor Víctor Martínez Moll és Enginyer Industrial en l'especialitat Mecànica amb més de 10 anys
d'experiència docent en l'assingnatura i la participació en diversos projectes de recerca i desenvolupament on
una part important del treball s'ha dedicat al disseny mecànic, com ara: El disseny d'una boixa en materials
compòsits per aerogeneradors de grans dimensions, l'anàlisi i optimització de juntes mecàniques en materials
compòsits o el disseny de captadors solars amb concentració.

Requisits
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Recomanables
És recomanable que abans de cursar aquesta assignatura, l'estudiant hagi cursat i aprovat les assignatures de
Matemàtiques, Física i Química de la carrera.

Competències

Específiques
* Comprendre els principis bàsics de la termondinàmica i la transferència de calor i saber aplicar-los a la

resolució de problemes en el camp de l'enginyeria termoenergètica. (E7).

Genèriques
* Capacitat per a buscar, relacionar i estructurar informació de diverses fonts i de integrar idees i

coneixements. (T5).
* Capacitat per a resodre problemes aplicant els coneixements a la pràctica. (T10).
* Capacitat per a aprendre i adaptar-se a noves situacions. (T11).

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Conceptes bàsics

Sistemes termodinàmics. Temperatura. Calor i Entropia. Treball mecànic. 1a Llei de la
Termodinàmica. 2a llei de la termodinàmica.

2. Transmissió de calor
Transferència de calor per conducció, convecció i radiació.

3. Variables d'estat
Definició. Principals variables d'estat. Equacions d'estat. Diagrames P-V i T-S. Estat sòlid i
líquid. Campana de vapor. Punt crític. Propietats del líquid i vapor saturat. Determinació del
títol de vapor.

4. Gasos ideals
Equació d'estat dels gasos ideals. Relacions entre variables d'estats en gasos ideals en sistemes
tancats. Ús de les taules de gas ideal (el model d'aire estàndard).

5. Cicles termodinàmics tancats amb gasos ideals
Cicles termodinàmics en sistemes tancats: Motors i bombes de calor. Cicle de Carnot. Motor
Stirling. Motors Otto i Diesel. Refredadora Stirling.

6. Sistemes Oberts

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Relacions termodinàmiques en cicles oberts. Balanç de materia. Balanç energètic. Producció
d'Entropia en sistemes oberts.

8. Maquines basades en el cicles Oberts
Turbines Brayton i Rankine. Cicle de compressió de vapor ideal. COP teòrics. Maquines reals.

9. Higrometria
Aire humit. Humitat relativa i absoluta. Diagrama psicromètric. Temperatura de bulb humit.
Temperatura de rosada. Canvis d'entalpia.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Aquesta metodologia es centra en l'exposició verbal per part
del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
El professor subministra als alumnes informació essencial i
organitzada procedent de diverses fonts amb uns objectius
específics predefinits. En la classe magistral el professor
motiva als alumnes, exposa els continguts d'un tema, explica
coneixements, efectua demostracions, presenta experiències,
etc. L’ús de les noves tecnologies estan pressents en el mètode
expositiu. El professor fomenta la participació de l'alumne en
les classes com un agent actiu. En aquesta activitat es treballen
les competències T5, T10 i E13

30

Classes pràctiques Classes de
problemes

Grup mitjà (M) Son un complement ideal a la lliçó magistral. Aquí se
desenvolupen les solucions adequades i correctes a aspectes
aplicats de la matèria. Ajuden a afavorir la comprensió dels
continguts d’un tema així com la seva importància, permeten
la reflexió sobre un contingut teòric o situació pràctica, i
verifiquen la utilitat i validesa d’un contingut. Constitueix
un mètode d’aprenentatge d’aspectes aplicats de l’enginyeria
en el cas que ens ocupa. En aquesta activitat es treballen les
competències T5, T10 i E13

14

Classes de
laboratori

Pràctiques de
laboratori

Grup mitjà 2 (X) En les sessions de laboratori es faran les mesures i
s'introduiran els conceptes necessaris pel desenvolupament
del treball pràctic de curs. Així mateix també es farà un
seguiment del treball realitzat pels alumnes. Aquí est treballen
les competències E13, T5, T10 i T11

10

Avaluació Exàmen de
problemes

Grup gran (G) En acabar el curs es realitzarà un exàmen de problemes per
verificar la l'assoliment de la capacitat de resoldre problemes
pràctics a partir dels coneixements teòrics adquirits i els
exercicis realitzats durant el curs. Aquí est treballen i avaluen
les competències E13, T5 i T11.

4

Avaluació Exàmen de Teoria Grup gran (G) Es farà un exàmen de teoria abans d'acabar el curs per verificar
l'assoliment dels conceptes teòrics de l'assingatura. Aquí est
treballen i avaluen les competències E13 i T5

2
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A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Es tracta de la dedicació de l’alumne a la comprensió, assimilació i
memorització dels conceptes teòrics exposats en les classes de teoria,
classes de problemes o classes de laboratori. En aquesta activitat es
contempla l’estudi individual i l’estudio en grup, en el qual un conjunt
de companys poden posar en comú aspectes teòrics i entre ells aclarir
conceptes. Aquest estudi en grup te molta importància després de que
l’alumne ha realitzat una fase d’estudi individual important.

40

Estudi i treball
autònom en grup

Treball pràctic L'alumne realitza un treball proposat pel professor corresponent. L’alumne
prepara un treball que haurà de presentar, realitza la redacció amb caràcter
personal. Pot contemplar aspectes de treball individual i aspectes de treball
en grup. En aquesta activitat es treballen les competències T5, T11 i E13

15

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Ressolució de problemes L’alumne resol exercicis i problemes relacionats amb els continguts
exposats en classe. És important fer un esforç per a resoldre aquests
problemes abans que siguin resolts pel professor a les classes. En aquesta
activitat es treballen les competències T5, T10 i E13

35

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per aprovar l'assingatura s'hauràn de superar amb una nota igual o superior a 5 els exàmens de teoria i
problemes. A més, la mitjana ponderada de totes les parts avaluables també haurà de ser igual o superior a 5.

Es recorda l'especificat a l'artícle 32 del Reglament Acadèmic de la UIB respecte al frau a l'avaluació:

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10273.html

Concretament, l'article 32 especifica que:

" Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la
realització demostradorament fraudulenta d’alguna de les activitats d’avaluació incloses en l’avaluació
d’alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva qualificació que,
en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria anual.
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En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d’obres alienes presentats de tal
manera que es facin passar com a propis de l’estudiant."

El fet que un estudiant cometi frau en l'avaluació es considerarà com una falta greu i, per tant, es prendràn
les mesures acadèmiques i disciplinàries pertinents.

Pràctiques de laboratori

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció En les sessions de laboratori es faran les mesures i s'introduiran els conceptes necessaris pel desenvolupament

del treball pràctic de curs. Així mateix també es farà un seguiment del treball realitzat pels alumnes. Aquí est
treballen les competències E13, T5, T10 i T11

Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències: T11, T10 i E7

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Exàmen de problemes

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció En acabar el curs es realitzarà un exàmen de problemes per verificar la l'assoliment de la capacitat de resoldre

problemes pràctics a partir dels coneixements teòrics adquirits i els exercicis realitzats durant el curs. Aquí
est treballen i avaluen les competències E13, T5 i T11.

Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències: T5, T10, E7

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Exàmen de Teoria

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Es farà un exàmen de teoria abans d'acabar el curs per verificar l'assoliment dels conceptes teòrics de

l'assingatura. Aquí est treballen i avaluen les competències E13 i T5
Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències: T5 i E7

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B
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Treball pràctic

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció L'alumne realitza un treball proposat pel professor corresponent. L’alumne prepara un treball que haurà de

presentar, realitza la redacció amb caràcter personal. Pot contemplar aspectes de treball individual i aspectes
de treball en grup. En aquesta activitat es treballen les competències T5, T11 i E13

Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències: T11, T10 i E7

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Ressolució de problemes

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció L’alumne resol exercicis i problemes relacionats amb els continguts exposats en classe. És important fer

un esforç per a resoldre aquests problemes abans que siguin resolts pel professor a les classes. En aquesta
activitat es treballen les competències T5, T10 i E13

Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències: T10 i E7

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

M.J. Moran, h.N. Shapiro; Fundamentos de Termodinámica Técnica. Ed. Reverté 2004

Bibliografia complementària

Fuchs, Hans U.; The dynamics of heat. Springer 1996
Dilip Kondepudi, Ilya Prigogine; Modern thermodynamics : from heat engines to dissipative structures. John
Wiley & Sons, 1998


