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Guia docent
250305 - GEOGEN - Geologia General

Última modificació: 04/12/2018
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: GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2018 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ELISABET PLAYA POUS

Altres: CARLES FERRÀNDEZ CAÑADELL, MARTA GUINAU SELLES, ELISABET PLAYA POUS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4052. 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 5 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (3 hores de teoria i 2 hores de pràctiques).

El global de l'assignatura es divideix en:

-Classes teòriques impartides pels professors de l'assignatura.

-Classes de pràctiques de gabinet de 2 hores cadascuna, on es treballaran aspectes pràctics relacionats amb els continguts teòrics.

-Sortides de camp. Es faran 2 sortides de camp d'una jornada completa i 1 sortida de camp de mig dia (matí).

-Visites. Es realitzarà una visita durant un matí a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

-Treball dirigit no presencial. Aquest treball, que és individual o treball en grup, serà avaluat en tots els casos.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de geologia general i capacitat per aplicar-los a les matèries cientifico-tecnològiques i a l'enginyeria geològica en
general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Analitzar un mapa geològic bàsic.
2. Reconèixer els principals tipus de roques, minerals i fòssils.
3. Elaborar talls i perfils geològics bàsics. Entendre la història geològica d'una zona.

Coneixements bàsics de les ciències geològiques. Coneixements bàsics de cartografia topogràfica i geològica. Coneixements bàsics de
mineralogia, petrologia, geomorfologia, tectònica, estratigrafia i paleontologia. Coneixements bàsics de la metodologia de treball de
camp en geologia

Coneixements de geologia general i capacitat per a l'aplicació a les matèries científico-tecnològiques i a l'enginyeria geològica en
general.

1 Analitzar un mapa geològic bàsic.

2 Reconèixer els principals tipus de roques, minerals i fòssils.

3 Realitzar talls i perfils geològics bàsics, així com capacitat per entendre la història geològica d'una zona.

Coneixements bàsics de Ciències Geològiques. Coneixements bàsics de cartografia topogràfica i geològica. Coneixements bàsics de
mineralogia, petrologia, geomorfologia, tectònica, estratigrafia i paleontologia. Coneixements bàsics de la metodologia de treball de
camp en geologia
--------------------------------------------------------------------------------

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 20,0 13.33

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup gran 26,0 17.33

Hores grup petit 14,0 9.33

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 0. Presentació de l'assignatura

Descripció:
Presentació de l'assignatura

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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Tema 1. Introducció a la Geologia

Descripció:
Tema 1. Introducció a la Geologia

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

Tema 2. Els materials geològics

Descripció:
Els materials geològics
Roques ígnies
Roques sedimentàries
Roques metamòrfiques

Dedicació: 38h 24m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 22h 24m

Tema 3. Temps geològic i datació

Descripció:
Temps geològic i datació

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

Tema 4. Estructura de la Terra i processos

Descripció:
Estructura de la Terra i processos.
Incicació a la topografia
Representació gràfica d'elements geològics.

Dedicació: 43h 12m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 25h 12m

Tema 5. Història de la Terra i de la vida

Descripció:
Història de la Terra i de la vida
Paleontologia. Reconeixement de fòssils.

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 9h 48m
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Recursos de la Biblioteca de Geologia

Descripció:
Recursos de la Biblioteca de Geologia

Dedicació: 4h 48m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Avaluació

Descripció:
Prova d'avaluació

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

Treball de Camp

Descripció:
Sortida a Igualada
Sortida de camp. El Figaró
Sortida de camp. Turons de Barcelona
Visita. Institut Geològic de Catalunya

Dedicació: 28h 47m
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final d’aquesta assignatura és la suma de les qualificacions parcials obtingudes a partir de:

-Tres proves escrites dels continguts teòrics de l'assignatura; dues a mig curs (10% de la nota final) i l'altra a final de curs (35% de la
nota final).

-Dues proves escrites dels continguts de pràctiques: descripció i identificació de roques i de fòssils (10% de la nota final).

-Treball individual, que inclou el lliurament de diversos exercicis sol·licitats pels professors, sobre les pràctiques i les sortides de camp
(30% de la nota final).

-Treball en grup (15% de la nota final), que inclou la realització d'una recerca bibliogràfica sobre un tema assignat pels professors i
d'interès geològic i enginyer.

Els  criteris  de qualificació i  d’admissió a la  reavaluació i  a  l'avaluació extraordinària es regirà per la  normativa específica de
l'ensenyament del Grau d'Enginyeria Geològica.

AVALUACIÓ ÚNICA. Si l'alumnat es vol acollir a l'avaluació única, ho ha de sol•licitar per escrit als professors responsables de
l'assignatura abans que transcorrin tres setmanes des de l'inici del curs. L'alumnat que s'aculli a l'avaluació única se l'avaluarà a partir
de l'examen final (teoric i pràctic), que puntuarà el 70% de la nota final. El dia de l'examen final també hauran de presentar
obligatòriament els dossiers de pràctiques de reconeixement de roques i minerals, la llibreta de camp, un informe complet d'una de
les sortides de camp i l'exercici de recursos de la Biblioteca de Geologia; aquests exercicis puntuaran el 30% de la nota final; la no
presentació d’algun d’aquests exercicis implicarà que no es corregirà l’examen ni s’avaluarà. L'assistència a les sortides de camp i a
les pràctiques de Petrologia i Paleontologia són obligatòries també per als alumnes acollits a l'avaluació única.
Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s’hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l’assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació 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 reavaluació 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.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d’estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No s'avaluaran aquells exercicis presentats per un alumne que no hagi assistit a la sortida de camp o a la pràctica a la qual correspon
l'exercici.
La no presentació o presentació fora de termini d'algunes de les activitats d’avaluació contínuada, es considerarà com a puntuació
zero.
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