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CURS “Actualització de nomenclatura química inorgànica” 
 
 
 
 
OBJECTIUS 

 Conèixer les normes més recents de la IUPAC sobre la nomenclatura química inorgànica.  

 Actualitzar el professorat en aquesta nova normativa. 

 Conèixer les principals modificacions respecte les utilitzades anteriorment.  

 Aportar materials didàctics per a l'ensenyament de la nomenclatura química utilitzant els 
criteris actuals. 

 
DESTINATARIS: Professorat d’àrees científiques de d’Educació Secundària. També està adreçat als 
recents titulats interessats en la matèria. 
 
PROGRAMA  
1. Introducció a les noves normes sobre nomenclatura química inorgànica.  
2. Normativa sobre la nomenclatura de substàncies elementals i els seus ions. 
3. Noves normes de nomenclatura de composts binaris.  
4. Noves normes de nomenclatura de composts ternaris i quaternaris.  
5. Exemplificacions aplicades a l’ESO i el batxillerat. 
 
DURACIÓ, DATES I HORARI 
El curs, de 8 hores, tindrà lloc a la seu del Col·legi de Químics els dies 21 i 26 de gener de 2016,  de 
18 a 20,30 h, i el 28 de gener , de 18 h a 21 h.  
 
PROFESSORAT 
Juan Frau, catedràtic de Química Física de la UIB. 
Enrique Gómez, catedràtic de Física i Química d’Educació Secundària. 
Agustí Vergés, professor del màster de Formació del professorat de la UIB i de l’IES Joan Alcover.  
 
INSCRIPCIÓ: La inscripció s’ha de realitzar per telèfon (971775373), en horari de secretaria, o per 
correu electrònic (secretaria@quimibal.org),  fins el 18 de gener de 2016. Horari: de dilluns a dijous 
de 10 h a 13,30 h i de 16,30 h a 20 h. Quota d’inscripció: col·legiats i estudiants adherits: gratuït; 
altres participants: 15 €. 
Posteriorment, si cal, s’ha d’enviar per correu electrònic  o per fax (971775373) el resguard de 
l’ingrés en el compte de BMN-Caixa de Balears“Sa Nostra” ES09 0487-2142-73-2000003644 en el 
qual s’indiqui el nom de l’inscrit i del curs.  
 
PLACES: El nombre de places és de 20 i s'assignaran per ordre d'inscripció.   
NOTA: S’han sol·licitat els corresponents crèdits (1,0) de formació permanent del Professorat de la 
Conselleria d’Educació i Universitat.  
 


