
Data: 23/05/2020 Pàgina: 1 / 7

Guia docent
250320 - GEOLESTR - Geologia Estructural

Última modificació: 12/12/2019
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2019 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: EDUARD ROCA ABELLA

Altres: EDUARD ROCA ABELLA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4040. Estudis hidrològics, hidrogeològics, estratigràfics i paleontològics.
4052. Coneixements bàsics de geologia i  morfologia del terreny i  la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria.
Climatologia.

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
595. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
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METODOLOGIES DOCENTS

El mètode docent plantejat per aquesta assignatura inclou activitats d'aprenentatge de tipus presencial, dirigit i autònom.

ACTIVITATS PRESENCIALS:

Són de tres tipus:

1. Classes magistrals de teoria, on l'objectiu és presentar i discutir els coneixements, mètodes i principis en els qual es basa l'estudi i
caracterització de l'estructura de les roques deformades.

2. Classes pràctiques de gabinet, en les que es presenten i treballen les eines i tècniques bàsiques que s'utilitzen en la resolució de
problemes inscrits en l'àmbit de la Geologia Estructural.

3. Sortides de camp, on l'objectiu és proporcionar als alumnes els coneixements, eines i tècniques utilitzades per reconèixer i
descriure sobre el terreny l'estructura geològica d'una àrea determinada. Al final de cada sortida els estudiants hauran de lliurar el
llibret de pràctiques de camp amb les anotacions, dibuixos i esquemes realitzats durant la jornada de camp. Aquesta documentació
s'utilitzarà com a eina d'avaluació continuada.

ACTIVITATS DIRIGIDES:

Dins d'aquesta tipologia d'activitats, s'inclou la realització i lliurament per part de cada estudiant d'un complet i ben elaborat de la
pràctica de camp corresponent a una sortida. Aquest dossier s'utilitzarà com a eina d'avaluació i inclourà la resolució d'una sèrie de
qüestions plantejades a partir de les dades recopilades en el camp.

ACTIVITATS AUTÒNOMES:

Finalment, els estudiants de manera autònoma hauran de treballar l'assignatura utilitzant les eines i  coneixements adquirits o
introduïts a l'assignatura.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement de geologia estructural i capacitat per a la aplicació a la solució de problemes cientificotecnològics i tecnològics aplicats.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Reconèixer i caracteritzar les principals estructures de deformació en l'entorn natural (falles, diàclasis, plecs, etc.).
2. Visualitzar tridimensionalment l'estructura de la Terra i  analitzar-la a partir  de mètodes d'anàlisi  i  representacions de tipus
bidimensional (talls geològics, projeccions estereogràfiques, esquemes, dibuixos, etc.).
3. Obtenir, organitzar, manipular i discutir la informació necessària per resoldre un problema en l'àmbit de l'estructura geològica de la
part superficial de la Terra.

Coneixements de les tècniques utilitzades en l'estudi i la caracterització eficaç de l'estructura o l'arquitectura de la part superficial de
la Terra resultant de la deformació de roques sotmeses a esforços. Coneixements dels principis i mètodes bàsics que s'utilitzen per
analitzar descriptivament, cinemàticament i dinàmicament les deformacions presents a les roques. Coneixements de la terminologia
utilitzada per transmetre de forma precisa i unívoca la informació i els coneixements adquirits en el camp de la geologia estructural.

REFERITS A L'APRENENTAGE DE CONTINGUTS/CONEIXEMENTS:

1) Saber els conceptes i idees bàsiques de les tècniques utilitzades en l'estudi i la caracterització eficaç de l'estructura o arquitectura
de la part superficial de la Terra resultant de la deformació de roques sotmeses a esforços.

2) Conèixer els principis i  mètodes bàsics que es fan servir per analitzar descriptivament, cinemàticament i  dinàmicament les
deformacions presents a les roques.

3) Disposar d'una terminologia que li permeti transmetre d'una forma precisa i unívoca la informació i coneixements adquirits en el
camp de la Geologia Estructural.

REFERITS A L'APRENENTATGE D'HABILITATS/PROCEDIMENTS:

1) Ser capaç de reconèixer i caracteritzar les principals estructures de deformació a l'entorn natural (falles, diàclasis, plecs, etc).

2) Adquirir una visió tridimensional de l'estructura de la Terra i saber analitzar aquesta estructura a partir de mètodes d'anàlisi i
representacions de tipus bidimensional.  Inclou saber: construir  talls  geològics,  treballar  amb projeccions estereogràfiques i  fer
esquemes i dibuixos que permetin visualitzar en 2 dimensions relacions geomètriques que en realitat son tridimensionals.

3) Saber obtenir,  organitzar,  manipular i  discutir  la informació necessària per resoldre un problema en l'àmbit de l'estructura
geològica de la part superficial de la Terra. Aquesta capacitat es tradueix, no només en saber afrontar problemes referits a la
recopilació i ànalisi de dades, sinó també en els relacionats amb la síntesi crítica de dades i informacions provinents de fonts molt
diverses i de valor diferent.

4) Presentar, en un informe escrit, els resultats obtinguts a partir d'un treball personal de l'estudiant de forma clara i concisa.

REFERITS A L'APRENENTATGE D'ACTITUTS/VALORS/NORMES DE COMPORTAMENT:

1) Desenvolupar un cert esperit crític en relació a les eines i tècniques treballades per tal d'identificar les seves limitacions d'acord
amb l'anàlisi del problema concret al qual s'apliquen.

2) Autoavaluar i reconèixer la necessitat de dur a terme una millora personal continuada.

3) Estimular la necessitat d'esforçar-se per assolir uns bons resultats.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup mitjà 20,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00
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Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 14,0 9.33

Hores grup gran 26,0 17.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Sessions teòriques

Descripció:
Objectiu de l'assignatura. Estructures elementals: primàries i secundaries dúctil. Tipus d'anàlisi: descriptiva, cinemàtica i
dinàmica.
Deformació: translació, rotació, dilatació i distorsió. El*lipsi de deformació. Canvi de longitud i orientació d'una línia. Deformació
plana. Cisalla pura i cisalla simple
Força. Esforç. El*lipsi d'esforç. Cercle de Mohr. Deformació experimental de roques: influència de la pressió de confinament,
pressió de fluids, temperatura i taxa de deformació. Relació esforç/deformació: comportament elàstic, plàstic i viscós.
Definició. Forma i ornamentació de les superfícies. Assaigs de laboratori. tensió, tensió - compressió i compressió). Roques amb
fractures prèvies. Influència de la pressió de fluids. Pressió de fluids a l'escorça terrestre. Generació de diàclasis. Aplicació a la
geotècnia.
Definició. Superfície de les falles. Desplaçament. Separació. Tipus de falles. Deformació associada a un conjunt de falles. Anàlisi
dinàmica: model d'Anderson.
Anàlisi geomètric. Plegament flexural. Estructures menors associades. "Buckling". Plegament passiu. Clivatge. Relació entre plecs
i clivatge. Lineació. Tipus de lineacions.

Dedicació: 43 h
Grup gran/Teoria: 18h
Aprenentatge autònom: 25h 12m

Treball de gabinet

Descripció:
Introducció. Projecció de plans i rectes. Angles. Rectes contingudes en un pla. Rotacions

Falles Punts homòlegs i desplaçament. Salt net i components.

Geometria de plecs. Mètodes de Busk i "kink". Mètode "kink". Morfologia de plecs a partir de mapes i projecció estereogràfica

Eixos d'esforç principals. Esforç normal i de cisalla.
Tècniques d'extrapolació i d'interpolació. Completar talls a partir de dades d'aflorament i sondatges.

Dedicació: 43 h
Grup petit/Laboratori: 18h
Aprenentatge autònom: 25h 12m
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Treball de camp

Descripció:
Falles
Serralada Prelitoral
Diàclasis
Plecs i encavalcaments

Objectius específics:
1) Mesura, projecció i interpretació de falles i estructures menors associades.
1) Dibuix, mesura, projecció i interpretació de: falles normals basculades, una discordança dels sediments plio-pleistocens
damunt les pissarres paleozoiques i de la farina de falla a la Colònia Sedó (Esparreguera).
2) Construcció d'un tall geològic al llarg del marge nord-oest de la semi-fosa del Vallès-Penedès i discussió de la seva evolució.
1) Elaboració d'un tall geològic entre Sant Pere de Torelló i el Santuari de Bellmunt.
2) Dibuix, mesura, cronologia relativa, projecció i interpretació de les diàclasis i altres estructures fràgils.
3) Relació d'aquestes estructures menors amb l'anticlinal de Bellmunt.

1) Dibuix, caracterització i mesura d'afloraments a través de la Cadena Prelitoral a la Serra de Rubió d'Esparreguera.

2) Construcció d'un tall geològic a partir de l'extrapolació i interpolació de les dades obtingudes.

Dedicació: 38 h
Grup petit/Laboratori: 16h
Aprenentatge autònom: 22h 24m

Avaluació

Descripció:
EXAMEN DE GABINET
EXAMEN DE CAMP

Dedicació: 19 h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

A partir d'aquest curs 2019-2020 els estudiants seran avaluats a partir de les següents proves:

A) Examen de teoria i de pràctiques de gabinet que consistirà en la resolució de 6 problemes que inclouen varies preguntes que tenen
una diferent valoració en funció de la seva dificultat. En l'avaluació d'aquest examen només es computarà a l'hora d'establir la nota
final els 5 problemes millor valorats. (Valor: 45% de la nota final).

C) Examen de camp d'un dia que inclourà la realització d'un tall geològic i una sèrie de preguntes encaminades a establir si l'estudiant
a adquirit els coneixements i habilitats necessàries per reconèixer i caracteritzar l'estructura geològica d'un àrea determinada. (Valor:
45% de la nota final).

D) El dossier de la pràctica de camp corresponent a la sortida de camp de Bellmunt. (Valor: 10% de la nota final. Els treballs seran
valorats amb les següents notes: M=0, RM=2.5, R=5, B=7.5 i MB=10). La manca d'errades ortogràfiques i gramaticals en el redactat
del dossier incrementarà la nota obtinguda en 2 punts.

Les dates d'aquestes proves seran fixades amb els estudiants matriculats a l'assignatura i es faran públiques al començar el curs.

REAVALUACIÓ I AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA

A) 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. Per tant, comportarà una nota final igual o inferior a 5 i només la podran realitzar
aquells estudiants que hagin suspès l'assignatura.

B) També serà condició necessària per fer la reavaluació que l'estudiant hagi fet totes les sortides de camp de l'assignatura i que hagi
presentat la pràctica d'autoaprenentatge de projecció estereogràfica i el dossier de la pràctica de camp corresponent a la sortida de
camp de Bellmunt.

C) La reavaluació consistirà en dues proves: un examen de teoria i de pràctiques de gabinet (valor: 40% de la nota final) i un examen
de camp d'un dia (valor: 60% de la nota final).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

A) Dues notes parcials iguals o inferiors a 3.5 comporten la no superació de l'assignatura (amb nota final de l'assignatura que no serà
mai superior a 3).

B) Una nota igual o superior a 5 en totes les proves utilitzades per avaluar l'assignatura comporta una nota final que no serà inferior a
7.5.

C) La realització de les sortides de camp és obligatòria. Per tant, si un alumne no reuneix aquest requisit tampoc pot superar
l'assignatura i serà avaluat amb una nota final que no serà superior a 3.

D) Els exàmens o dossiers no presentats o lliurats fora de termini son avaluats amb una nota de 0.

F) Els alumnes tindran dret a reavaluació que es regirà per la normativa específica de l'ensenyament del Grau d'Enginyeria Geològica.
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