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Al final d’aquest mòdul s’espera que l’estudiant sigui capaç de:

 Identificar les estructures dels grups funcionals

 Diferenciar els grups funcionals

 Anomenar els grups funcionals

 Identificar la cadena principal d’una estructura

 Establir la prioritat dels grups funcionals

 Anomenar les molècules orgàniques



1a PART: Identificació de grups funcionals

En aquesta part treballareu la identificació dels grups funcionals per a poder superar el control del 14 d’octubre
de 2020 a las 9h. Per començar amb la lliçó primer cal treballar les diapositives que trobareu en el següent pdf.

Per resoldre dubtes ho farem a través
de l’eina del fòrum.

Quan cregueu que tingueu la capacitat per identificar els grups funcionals podeu passar a realitzar les activitats
que trobareu en el següent enllaç: https://suportdocent.udl.cat/apps/quimica-organica/

Enllaç a la presentació en pdf

https://suportdocent.udl.cat/apps/quimica-organica/
























1a PART: Identificació de grups funcionals

Quan aneu completant les diferents activitats, podeu fer el problema 7 de la col·lecció de problemes de
nomenclatura que teniu al dossier de Química Orgànica i el podeu enviar a través de la activitat del
campus virtual abans del 4 d’octubre de 2020 a las 23:00h. Aquest problema serà corregit i retornat a
cada estudiant abans del control del 14 d’octubre de 2020.









2a PART: Nomenclatura de molècules orgàniques

En aquesta part treballareu la nomenclatura de les molècules orgàniques per treballar problemes en les sessions del
29 i 30 d’octubre de 2020 a les 12h i poder superar el control del 14 d’octubre de 2020 a les 9h. Per
començar amb aquesta part primer visualitzeu el vídeo que trobareu al següent enllaç:

https://www.loom.com/share/b9cff5ccdf62463195fa8cc7d017521d

A continuació es poden fer els següents problemes: 1 (a-l) i 2 (1-12).

Per seguir amb el tema teniu les següents presentacions que s’adjunten en pdf i realitzar els problemes relacionats amb
cada part:
"Nomenclatura d’alquens i alquins", problemes: 1 (m-t) i 2 (13-20)
"Nomenclatura aromàtics" i "nomenclatures grups funcionals", tots els problemes que queden.

Durant les sessions de grup partit presencials dels dies 29 i 30 d’octubre treballarem els diferents
conceptes treballats realitzant tots els apartats del problema 8 de la col·lecció de problemes. En aquestes sessions
també resoldrem els dubtes que tingueu i no s’hagin pogut respondre a través del fòrum.

https://www.loom.com/share/b9cff5ccdf62463195fa8cc7d017521d










Percentatges: 20% del total de l’assignatura

 10% Activitat inicial: autoavaluativa

 15% 2a activitat: correcció del professor

 25% examen virtual

 10% 3a activitat: problemes

 40% examen final



Feed-back dels alumnes:

 Molts valoren positivament les activitats

 Un parell de repetidors m’han comentat que la primera part de la 1a

activitat és senzilla, però va bé per reforçar

 Els és molt útil per treballar de forma autònoma i al seu ritme

 Seguiment del seu aprenentatge

 Creuen que l’eina és útil per preparar l’examen final de l’assignatura



Valoració global:

 Evita que els alumnes s’avorreixin a classe

 Fomentar el treball autònom i millora el seu aprenentatge

 Veig que l’aprenentatge perdura més en el temps i millora els

resultats de l’examen final

 Permet destinar més temps a resoldre dubtes a l’aula amb resolució

de problemes
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