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PREPARACIÓ INICIAL: CONEIXEMENTS PREVIS 

 
Benvinguts a la Química 1! 
 

Amb aquest petit escrit us volem donar la benvinguda a l’assignatura i us volem explicar el 
material que hem elaborat com a preparació inicial i el plantejament del Taller de revisió de 
temes clau. 

Creiem molt convenient que abans de començar el curs feu una preparació prèvia. Aquesta feina 
prèvia és molt necessària per seguir sense dificultats el curs al ritme amb el que està programat. 
Per això us recomanem que, en funció de quina sigui la vostra situació de partida, us plantegeu 
un treball previ.  

Us proporcionem dos documents : Apunts del tema zero i  Apunts de formulació inorgànica.  

Per què creiem que és important que els treballeu? Són importants perquè fixen el nivell de 
partida de l’assignatura, o sigui que és matèria que no s’explica a l’assignatura Química 1 i que 
es necessiten des del primer dia. 

Per molts de vosaltres servirà de recordatori del que recentment heu vist a batxillerat i serà 
només una posta a punt. Per d’altres, en canvi, si no heu cursat la química al batxillerat, us 
servirà de guia del que heu de treballar, segurament amb l’ajuda d’altres recursos. En aquest cas 
també us pot ser molt útil el curs on line que anunciem sobre Llenguatge de la Enginyeria de 
preparació diferents matèries de primer curs. 

El Taller de revisió de temes clau és un curset per acabar de consolidar aquest treball individual 
previ. Està pensat per repassar els temes resumits en el tema zero sobretot a partir de resolució 
dels exercicis. També es practicarà la formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics ja 
que és una competència bàsica del llenguatge químic que cal dominar amb agilitat.  

 

Ens veiem al setembre! 

Bon estiu! 
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