
 

 

Benvolguts / Benvolgudes, 

Des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) us volem oferir 

la possibilitat de realitzar el treball de recerca de Batxillerat amb nosaltres. Per això, 

a partir d’aquest curs 2016-17 oferim la possibilitat que l’estudiant pugui: 

a) Proposar el seu Treball de Recerca que nosaltres valorarem, en quin aspecte el 

podem ajudar, a més, d’orientar i assessorar la seva feina 

b) Realitzar un dels Treballs de Recerca que proposem 

Per tal de canalitzar les propostes i peticions, si us plau, llegiu atentament la 

normativa que s’adjunta. 

Esperem que aquesta proposta de col·laboració tingui una bona acceptació. 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 

Cristina Urbina 

Responsable relacions IES-ETSEQ 

 

 

Possibles temes generals per treballs de recerca  

A) En l’àmbit de l’Enginyeria Química: 

Els professors de l’ESTEQ atendran les vostres propostes de treball de recerca, valorant 

l’originalitat del treball i l’ajuda que pot donar l’ETSEQ. 

B) En l’àmbit de l’Enginyeria d’Aliments: 

Els professors atendran les vostres propostes de treball de recerca, valorant l’originalitat 

del treball i l’ajuda que pot donar l’ETSEQ. 



 

C) En l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica: 

1. Caracterització i assaig de materials tecnològics 

2. Anàlisi de la contaminació a la costa tarragonina produïda per un hipotètic 
vessament de petroli mitjançant eines computacionals 

Breu descripció: 

Amb la utilització dels programes d'ordinador de simulació de vessaments de 
petroli que disposa el grup de recerca, l'alumne podrà establir la zona costanera de 
l'àrea de Tarragona hipotèticament contaminada per un vessament de petroli en 
funció de les variables ambientals com són, entre d'altres, els corrents marítims i 
el vent. També es podran establir les mesures i la seva localització òptima per tal 
de minimitzar l'impacte ambiental. 

Equips a utilitzar: 

Ordinadors i programes de simulació numèrica del grup ECoMMFiT. Els 
programes són lliures i es poden instal·lar i utilitzar des de l’ordinador personal 
de l’alumne de BAT. 

 

3. Dispersió de partícules contaminants en un riu 

Breu descripció:  

Calcular l'evolució temporal d'un conjunt de partícules esfèriques d'un 
contaminant en un riu amb models simplificats i estudiar l'efecte de diferents 
variables (mida de les partícules, cabal del riu, velocitat inicial del vessament...) 
sobre la seva distribució. 

Equips a utilitzar:  

Ordinador. 

 

4. Estudi de la contaminació atmosfèrica en diferents zones geogràfiques de 
Catalunya 
 

Breu descripció:  

Analitzar la concentració atmosfèrica del NOx, NO2 i O3 i la seva interrelació en 
alguna zona del territori català a partir de les dades proporcionades pels 
mesuradors de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA) de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest estudi es pot modificar per tal d’incloure altres contaminants (SO2, PM10, 
PM2,5...) o altres zones geogràfiques on existeixen dades públiques d’immissió 
(València, Gran Bretanya...). 



 

 
Equips a utilitzar:  

Ordinador personal, Excel. És possible, però no imprescindible, incloure la 
realització d’algun programa informàtic per al tractament de dades en llenguatge 
Scilab (programari lliure). 

 

5. Pot el fracking deixar fora de joc la UE? 
 
6. Quina és la petjada de carboni del meu Institut? 
 
7. Combustibles i propulsió de vehicles 
 
8. Producció i demanda d'energia en edificis 
 
8. Hidràulica dels aqüeductes romans de Tarragona 
 

Resum:  
 
Més enllà de les imponents ruïnes, els aspectes hidràulics dels antics aqüeductes 
són molt poc coneguts. Els càlculs hidràulics en aqüeductes són en general molt 
complexos. No hi ha proves escrites de l'època sobre el cabal lliurat, el règim 
d'operació o els principis constructius que feien servir els enginyers romans, si bé 
alguns estudis indiquen que utilitzaven tècniques de control del flux en canals 
prou sofisticades, comparables i, fins i tot, superiors a les d'avui en alguns casos.  
Alguns autors, especialment H. Chanson, han estudiat alguns d'aquests 
aspectes del flux en aqüeductes de l'època romana localitzats en diferents 
províncies, sobretot franceses, però no en el nostre territori. 
En aquest treball s'intentarien establir les bases d'un millor coneixement d'algun 
dels dos aqüeductes que assortien l'antiga Tarraco des del punt de vista de 
l'enginyeria hidràulica, tot caracteritzant: 

 
- El punt de surgència i captació de les aigües, amb documentació i estudi de 
dades climatològiques  
- La forma i el dimensionament de la secció del canal d'alguns dels trams 
triats, dividits pel perfil orogràfic, la mitjana del pendent i elements 
singulars, com ara tancs 
-  Característiques del material de recobriment dels canals i el seu factor 
de fricció 
- Les seccions de control entre trams (comportes, dics, tancs), si es 
poguessin identificar règims i fluxos probables de funcionament, amb la 
realització dels càlculs necessaris (amb Excel) 

 
 

Per a tot això cal estudiar la bibliografia rellevant sobre el tema i els 
fonaments del flux en canals oberts. 

 



 

 

Normativa: 

 En el cas que l’alumne vulgui realitzar el seu treball relacionat amb un dels 

temes seleccionats (detallats amb el número 1, 3, 4, 7 i 8), haurà d’adequar el 

tema del treball amb la temàtica escollida. 

 

 Per poder optar a la realització d’un treball de recerca a les nostres 

instal·lacions, cal que l’institut enviï un missatge de correu electrònic a la 

persona responsable de captació de l’ETSEQ (cristina.urbina@urv.cat), amb 

les dades de l’alumne, del tutor de l’IES i del període de l’estada. 

Es valorarà un breu raonament de la motivació de l’alumne envers el treball de 

recerca. És imprescindible que l’alumne aporti les qualificacions de la darrera 

avaluació.  

Les peticions es poden enviar fins al dia 15 de març de 2017.  

Data màxima per tenir assignat un tutor de l’ETSEQ: 1 de maig de 2017 

Si hi ha més d’un alumne interessat en el mateix Treball, es valorarà les 

qualificacions i la motivació de l’estudiant.  

 


