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Què volia fer, quina idea volia desenvolupar 
 

 Origen:  “Red para la elaboración de materiales  
  docentes en Ingeniería Química” (Juny  
  2006, professorat d’Enginyeria Química 
  d’11 universitats d’Espanya) 
 

 Objectiu :  Elaborar material docent on s’aprofités els 
  avantatges que ofereixen les tecnologies TIC 
  per tal d’obtenir un producte que servís de 
  suport en la docència de l’Enginyeria  
  Química i que resultés atractiu per a  
  l’estudiantat. 



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar 
 

 Ajut MQD 2008 (AGAUR): permet suport per a l’elaboració 
de material docent en format web. 
 Pàgina web Evaporació 
 

 Ajut Millora de la docència (ICE) 2009 
 Pàgina web Experimentació de l’absorció de gasos en planta 

pilot 
 Pàgina web Experimentació amb una bomba centrífuga 

industrial 
 

 Ajut Millora de la docència (ICE) 2010 
 Pàgina web Bescanviadors de calor 
 Pàgina web Assecat de sòlids en planta pilot 



Com vaig contactar amb el servei 
 

 A través de la Biblioteca del Campus Universitari 
de Manresa (BCUM). 



Com em van ajudar 
 

Elaboració de: 
 Plantilles per 4 pàgines web  
 Imatges interactives 
 Videos de laboratori 
Gràfics interactius 
 Problemes interactius 

 



 Pàgina web Evaporació  
 

 

Com va ser el resultat final 
 



Com va ser el resultat final 
Pàgina web EVAPORACIÓ 
 

Intercambiador de calor de coraza y tubos 1-2 



Com va ser el resultat final 
 Pàgina web EVAPORACIÓ 

Evaporador de tubos horizontales 



Com va ser el resultat final 
 Pàgina web EVAPORACIÓ 



Com va ser el resultat final 
 Pàgina web EVAPORACIÓ 

Problema interactiu 



Aspectes positius i a millorar del servei rebut 
 

 La Factoria ha permés 
elaborar material 
docent, en un entorn 
TIC, que té bona 
acollida entre 
l’estudiantat 

 Personal de suport 
 Material tècnic 

Aspectes positius Aspectes a millorar 
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