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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21412 - Química Orgànica II
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GQUI(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Antonio Costa Torres
antoni.costa@uib.es

No hi ha sessions definides

Pere Maria Deyà Serra
pere.deya@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Química Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

El mòdul de Química Orgànica està format per quatre assignatures:

* Química Orgànica I (2n curs, primer semestre)
* Química Orgànica II ( 2n curs, segon semestre)
* Experimentació en Química Orgànica (3è curs, segon semestre)
* Síntesis Orgànica (3è curs, segon semstre)

que permetran a l’alumne adquirir els coneixements de Química Orgànica corresponents al Grau de Química.

Les assignatures Química Orgànica I y Química Orgànica II aporten els coneixements bàsics de Química
Orgànica General. Per mor d’aixó estan íntimament relacionades i tendran criteris d’avaluació comuns.

Requisits

Recomanables
L’alumne haurà de tenir coneixements bàsics de formulació de compostos orgànics, i també de reactivitat
i estereoisomeria. L’assignatura de Química Orgànica I preveu proporcionar aquests coneixements als
alumnes. Per tant és molt recomanable, encara que no sigui exigible, que l’alumne matriculat a Química
Orgànica II hagi superat la Química Orgànica I
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Competències

A mès de les competències bàsiques del Grau de Química:

* CB-1: Demostrar posseir i comprende coneixements en l'Àrea de Química partint de la base de l’educació
secundaria general, a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també, alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de la vanguardia en l’estudi de la Química.

* CB-2: Saber aplicar els coneixements químics al seu treball o vocació d’una forma professional i posseir
les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de
problemes dins de l’Àrea de la Química.

* CB-3: Tenir la capaçitat de reunir i d’interpretar dades relevants, dins de l’àrea de la Química, per tal
d’emetre juicis que incloguin una reflexió sobre temes relevants de caire social, científic o ètic.

* CB-4: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit químic a un públic tant,
especialitzat com no especialitzat.

* CB-5: Haver desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per tal d’iniciar estudis posteriors
en Química amb un elevat grau d’autonomia.

Específiques
1. CE1-C: Coneixements de terminologia química: nomenclatura, terminologia, convenis i unitats.
2. CE2-C: Coneixements dels principis fisico-químics fonamentals que regueixen la Química i les seves

relacions entre àrees de la Química.
3. CE3-C: Coneixement dels principals elements i compostos orgànics i inorgànics, així com de

biomoècules, les seves rutes sintètiques i la seva caracterització.
4. CE2H: Demostrar habilitats per tal d’identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un

enfocament estratègic.

Genèriques
1. CT-1: Capaçitat de comunicació (oral i escrita) en llengua oficial i en anglès.
2. CT-5: Capaçitat de resolució eficaç i eficient de problemes demostrant principis d’originalitat i

autodirecció.
3. CT-6: Capaçitat d’anàlisi i síntesi.
4. CT-9: Capaçitat d’aprenentatge autónom per el desenvolupament professional continuu "Long Life

Learning" (L.L.L.).

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Compostos amb enllaços "pi" conjugat
Tema 2. Compostos carbonílics: aldehíds i cetones
Tema 3. Reactivitat en alfa de compostos carbonílics: enolats, enols i enamines
Tema 4. Compostos carbonílics alfa-beta insaturats
Tema 5. Acids carboxílics
Tema 6. Derivats d’àcids carboxílics
Tema 7. Compostos orgànics nitrogenats
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Tema 8. Compostos aromàtics substituits
Tema 9. Compostos bifuncionals i polifuncionals

Metodologia docent

L’aprenentatge de l’assignatura requereix, a més de l’assistència continuada a les classes i seminaris
presencials, un important treball autónom i una interacció activa alumne-professor a fí de conseguir adquirir
les competències indicades en un apartat anterior.

En general s'avaluarà a l’alumne a partir dels elements indicats a l’itinerari A.

Només aquells alumnes que es trobin en situacions laborals, familiars o esportives excepcionals, contrastades
documentalment, podran acollir-se a l’avaluació segons l’itinerari B. En aquest cas hauran de solicitar-ho al
professor, per escrit i amb les proves documentals pertinents, durant les dos primeres setmanes del curs.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Finalitat: aprenentatge conceptual.

Metodologia: clases teòriques o magistrals utilitzant un conjunt
d'estratègies expositives, explicatives i orientatives, com a suport del
treball individual d'estudi de l'alumne.

Seminaris i tallers Grup mitjà 2 (X) Finalitat: adquisició d'habilitats i destreses pròpies de la matèria.
Coneixement personalitzat del nivell d’aprenentatge de l’alumne a partir
dels qüestionaris (o col·leccions de problemes) que el professor suggereixi
als alumnes al llarg del curs.

Metodologia: treball autónom o en grup de l'alumne i interacció
directa amb el professor per tal de resoldre efectivament problemes i
qüestions, plantejar dubtes, establir línies de treball autònom i, en general,
interaccionar directament tant amb el professor com amb altres alumnes.

L’alumne haurà d’entregar al llarg del curs diferents seminaris/qüestions.

Avaluació Grup gran (G) Finalitat: Avaluar parcialment el grau de coneixements i destreses de
l'alumne en relació amb les competències de l'assignatura, per tal d'establir
mecanismes de correcció, implementar i/o reforçar estratègies educatives.

Metodologia: Realització d'una prova escrita parcial que impliqui
coneixements i destreses, per tal d'avaluar l'aprenentatge conceptual i la
capaçitat de resolució de problemes de manera autònoma.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Finalitat: Aprenentatge conceptual i adquisició de destreses en la resolució de problemes
de Química Orgànica.Aquest treball és fonamental ja que l'aprenentatge de la Química
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Modalitat Nom Descripció
Orgànica implica resoldre problemes de complexitat creixent i aixó requereix un treball
autònom important.

Metodologia: Resolució de problemes i qüestions de manera autónoma. L'alumne haurà
d'entregar al llarg del curs els questionaris/seminaris que se li proposin, que seran
avaluats pel professor.

Estudi i treball
autònom en grup

Finalitat: Adquisició de destreses en la resolució de problemes de Química Orgànica.

Metodologia: Resolució de problemes i qüestions utilitzant el treball cooperatiu del
grup i del professor per tal de reforzar coneixements i d'adquirir destreses especialment
dificultoses. Al llarg del curs es podran proposar problemes/qüestions que, segons el
parer del professor, es podríen resoldre en grup. Aquesta activitat també serà avaluada.

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

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques 45 1.8 30
Seminaris i tallers 9 0.36 6
Avaluació 6 0.24 4

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual 60 2.4 40
Estudi i treball autònom en grup 30 1.2 20

Total 150 6 100
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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Finalitat: aprenentatge conceptual. Metodologia: clases teòriques o magistrals utilitzant un conjunt

d'estratègies expositives, explicatives i orientatives, com a suport del treball individual d'estudi de l'alumne.
Criteris d'avaluació Es realitzarà un examen global de coneixements (50%) al final del perìode lectiu. La qualificació mínima per

fer promig amb els altres elements d'avaluació es de 3 punts sobre un total de 10 punts.

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

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Finalitat: adquisició d'habilitats i destreses pròpies de la matèria. Coneixement personalitzat del nivell

d’aprenentatge de l’alumne a partir dels qüestionaris (o col·leccions de problemes) que el professor
suggereixi als alumnes al llarg del curs. Metodologia: treball autónom o en grup de l'alumne i interacció
directa amb el professor per tal de resoldre efectivament problemes i qüestions, plantejar dubtes, establir
línies de treball autònom i, en general, interaccionar directament tant amb el professor com amb altres
alumnes. L’alumne haurà d’entregar al llarg del curs diferents seminaris/qüestions.

Criteris d'avaluació Itinerari A: els alumnes lliuraran els problemes/qüestions assignats abans de la data límit establerta. Atesa
la importància d'aquest element d'avaluació s'exigeix el lliurament dels treballs assignats, valorant-se amb un
zero aquells que no es presentin abans de la data límit.

Itinerari A: els alumnes lliuraran al menys la meïtat dels problemes/qüestions assignats abans de la data límit
establerta.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari B

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció Finalitat: Avaluar parcialment el grau de coneixements i destreses de l'alumne en relació amb les

competències de l'assignatura, per tal d'establir mecanismes de correcció, implementar i/o reforçar
estratègies educatives. Metodologia: Realització d'una prova escrita parcial que impliqui coneixements i
destreses, per tal d'avaluar l'aprenentatge conceptual i la capaçitat de resolució de problemes de manera
autònoma.

Criteris d'avaluació Itinerari A: es realitzarà un control al llarg del perìode lectiu.

Itinerari B: es realitzarà una prova oral al final del perìode lectiu.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica
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* K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, Química Orgánica, 5a edición. Ed. Omega, Barcelona (2008)
* F. A. Carey, Química Orgánica, 6a Edición, Ed. McGraw-Hill Interamericana, México (2006)

Bibliografia complementària

Com a llibre de text també es pot utilitzar qualsevol altre llibre de Química Orgànica General

Altres recursos

Es convenient que l'alumne adquireixi models moleculars a escala. La llibrería del campus sol
tenir aquest tipus de material o també es pot adquirir via internet (per. ex. veure, http://
www.didaciencia.com/3_quimica.php)


