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Guia docent
250207 - GEOAPLI - Geologia Aplicada

Última modificació: 01/10/2021
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0
Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSEP MARIA SALVANY DURAN

Altres: JOSEP MARIA SALVANY DURAN, DANIEL TARRAGÓ MUNTÉ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3100. Coneixements bàsics de geologia i  morfologia del terreny i  la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria.
Climatologia.

Transversals:
591. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
597.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS D'INFORMACIÓ  -  Nivell  1:  Identificar  les  pròpies  necessitats  d'informació  i  utilitzar  les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
600. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 2 hores a la setmana de classes de teoria presencials i 2 hora setmanal de classes pràctiques.

En les hores de teoria, el professor exposarà els conceptes bàsics de la matèria.

En les hores de pràctiques, el professor plantejarà problemes i exercicis que hauran de resoldre els estudiants, per tal de consolidar
els objectius d'aprenentatge.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement bàsics de geologia, morfologia del terreny i climatologia i capacitat per a la seva aplicació en problemes d'enginyeria.

1. Capacitat d'identificar una roca, així com inferir algunes propietats bàsiques de tipus mecànic o hidràulic.
2. Capacitat d'identificar l'estructura del terreny en el camp així com inferir algunes propietats bàsiques de les roques de tipus
estructural, mecànic i hidrològic.
3.  Capacitat  per  interpretar  mapes  geològics,  i  realitzar  talls  geològics  a  partir  d'informació  cartogràfica  i  de  sondeigs  de
reconeixement

Coneixements de mineralogia, i el seu paper en la composició de les roques. Conèixer els diferents tipus de roques a la natura: roques
ígnies, roques sedimentàries i  roques metamòrfiques. Coneixements de geologia estructural,  incloent falles i  diàclasis així  com
conceptes bàsics de tectònica de plaques. Introducció a la sismologia. Coneixements de geomorfologia i en particular les implicacions
d'enginyeria.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 01. Estr. de la Terra i tectònica de plaques

Descripció:
Estructura de la Terra
Tectònica de plaques

Objectius específics:
Descripció de la composició i característiques físiques de les diferents capes de la Terra.
Descripció dels conceptes i elements bàsics de la dinàmica de la Terra a escala global.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Tema 02. Mineralogia

Descripció:
Els minerals

Objectius específics:
Introducció del concepte de mineral i les seves principals propietats químiques i mecàniques. Coneixer els principals minerals que
formen les roques.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Tema 03. Roques ígnies

Descripció:
Les roques ígnies: origen, tipus i classificació
Pràctica de roques ígnies intrusives
Pràctica de roques ígnies extrusives (volcàniques)

Objectius específics:
Introducció dels conceptes bàsics i la terminología sobre l'origen de les roques ígnies, diferents tipus de roques ígnies i la seva
classificació
Aprendre a descriure i identificar les roques ígnies intrusives (plutòniques i filonianes)
Aprendre a descriure i identificar les roques ígnies extrusives (volcàniques)

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 04. Formacions superficials

Descripció:
El cicle geològic extern: meteorització, sòls residuals i sediments

Objectius específics:
Introducció dels conceptes bàsics i la terminologia sobre el cicle geològic extern, la meteorització, els sòls residuals i els
sediments

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Tema 05. Roques sedimentàries

Descripció:
Les roques sedimentàries detrítiques
Les roques sedimentàries carbonatades i evaporítiques
Pràctica de roques sedimentàries detrítiques
Pràctica de roques sedimentàries carbonatades i evaporítiques

Objectius específics:
Introducció dels conceptes bàsics i la terminología sobre l'origen de les roques detrítiques, els seus diferents tipus i la seva
classificació
Introducció dels conceptes bàsics i la terminología sobre l'origen de les roques carbonatades i evaporítiques, els seus diferents
tipus i la seva classificació
Aprendre a descriure i identificar les roques sedimentàries detrítiques
Aprendre a descriure i identificar les roques sedimentàries carbonatades i evaporítiques

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Tema 06. Roques metamòrfiques

Descripció:
Les roques metamòrfiques
Pràctica de roques metamòrfiques

Objectius específics:
Introducció dels conceptes bàsics i terminologia sobre l'origen de les roques metamòrfiques, els seus diferents tipus i la seva
classificació
Aprendre a descriure i identificar les roques metamòrfiques

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Examen de roques

Descripció:
Examen de roques

Objectius específics:
Evaluació dels coneixements adquirits durant les pràctiques de reconeixement de roques R-1, R-2, R-3 i R-4

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 07. Geologia estructural

Descripció:
Geologia estructural
Pràctica de mapes topogràfics
Pràctica de mapes geològics amb capes
Pràctica de mapes geològics amb discordances
Pràctica de mapes geològics amb falles
Pràctica de mapes geològics amb plecs

Objectius específics:
Conceptes de plecs, falles i diàclasis
Aprendre a realitzar perfils topogràfics
Aprendre la representació cartogràfica de plans geològics. Càlcul de cabussaments reals i aparents
Aprendre a interpretar mapes geològics amb discordances
Aprendre a interpretar mapes geològics amb falles
Aprendre a interpretar mapes geològics amb plecs

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Examen de mapes

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Examen 1er parcial de teoria

Descripció:
1er parcial de teoria

Objectius específics:
Evaluació dels coneixements adquirits en els primers 6 temes de teoria, de geología bàsica.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

Tema 08. Estudis geològics aplicats a la construcció

Descripció:
Estudis geològics i geotècnics per avantprojectes i projectes d'obres públiques

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 09. Procediments i assajos

Descripció:
Procediments i assajos per fer els estudis geològics

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 10: Massís rocós

Descripció:
Característiques del massís rocós

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 11: Roca matriu

Descripció:
Propietats geomecàniques de les roques

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Tema 12. Discontinuitats

Descripció:
Propietats geomecàniques de les discontinuitat

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 13. Classificacions geomecàniques

Descripció:
Classificacions geomecàniques

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 14. Sòls

Descripció:
Els sòls. Propietats, reconeixement i estudis

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Examen 2on parcial de teoria

Descripció:
2on parcial de teoria

Objectius específics:
Evaluació dels coneixements adquirits en el temes de teoria 8 a 14, de geologia aplicada.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final (avaluació ordinària) és la suma de les qualificacions parcials següents:

20%, qualificació d'exercicis en hores de classes de teoria i pràctiques

40%, qualificació 1er examen parcial de teoria i pràctic de reconeixement de roques

40%, qualificació 2on examen parcial de teoria i pràctiques d'interpretació de mapes geològics

Criteris d'admissió a la re-avaluació: Els estudiants suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a totes les
proves d'avaluació de l'assignatura tindran opció a realitzar una prova de re-avaluació en el període fixat en el calendari acadèmic.
Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel Cap d'Estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
re-alitzaran dins del període lectiu corresponent. No podran presentar-se a la prova de re-avaluació d'una assignatura els estudiants
que ja l'hagin superat ni els estudiants qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen
de re-avaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat
no podrà donar lloc a la realització d'una altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells
estudiants que per causa de força major acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els examens parcials seran presencials, cada un d'ells amb una part de teoria i un part pràctica, d'igual valor (50% cada part) en la
nota de l'examen.
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