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Guia docent
250321 - GEOMORF - Geomorfologia

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: 7.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARIA ORTUÑO CANDELA

Altres: MARIA ORTUÑO CANDELA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4043. Elaboració de cartografia temàtica.
4044. Aplicació de tècniques d'informació geogràfica al desenvolupament i l'elaboració de la cartografia temàtica.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

No hi ha prevista la impartició d'aquesta assignatura pel curs 2019/2020. Només, la seva avaluació en cas de tenir alumnes
matriculats.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement de geomorfologia i  capacitat per la aplicació a la solució de problemes cientificotecnològics i  tecnològics aplicats.
Coneixements de fotointerpretació i teledetecció i capacitat d'aplicació a la solució de problemes tecnològics bàsics i tecnològics
aplicats.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Analitzar els diferents processos geomorfològics (dinàmica, formes i formacions superficials resultants) en diferents contextos
espacials i temporals.
2. Recollir, interpretar i processar dades de camp i d'altres fonts per resoldre problemes geomorfològics.
3. Fer talls, esquemes i cartografies geomorfològiques bàsiques mitjançant tècniques diverses (fotointerpretació i teledetecció).

Coneixement dels principals sistemes geomorfològics (processos, formes i materials resultants): meteorització, modelat de vessants,
fluvial, glacial, periglacial, eòlic i litoral. Coneixements de la gènesi i evolució del relleu terrestre: factors estructurals, climàtics i
antròpics. Geologia del quaternari. Coneixements de les bases teòriques en què es fonamenten la fotointerpretació i la teledetecció.

REFERITS A CONEIXEMENTS

1. Conèixer i saber utilitzar els principis bàsics de la geodinàmica externa aplicables a tots els sistemes geomorfològics. Aquests
principis bàsics inclouen:
a) concepte de Geodinàmica externa i Geomorfologia,
b) noció de temps i freqüència en els sistemes geomorfològics,
c) conceptes de roca i sòl,
d) resistència de roques i sols a la mobilització i transport,
e) mecanismes de producció de partícules i de mobilització, transport i sedimentació.
2. Adquirir unes idees bàsiques de la dinàmica, els factors de control i els productes resultants (és a dir formes i materials) que
permetin entendre els principals sistemes geomorfològics.
3. Conèixer les bases teòriques en què es fonamenten la fotointerpretació i la teledetecció.

REFERITS A HABILITATS, DESTRESES

1. Ser capaç d'abordar els principals sistemes geomorfològics, reconeixent i caracteritzant els elements mínims del seu funcionament i
els factors de control, tant naturals com antròpics.
2. Saber construir talls i esquemes geomorfològics, escollir les escales de representació adequades a cada situació i assolir uns
coneixements mínims de cartografia geomorfològica.

REFERITS A ACTITUDS, VALORS I NORMES

1. Saber avaluar la validesa de les informacions i les seves limitacions; es a dir desenvolupar un esperit crític davant de les dades, els
mètodes i els resultats.
2. Distingir els límits dels seus coneixements, i/o de les tècniques i/o de les dades utilitzades o disponibles i, a partir d'això, que els
resultats que presentin reflecteixin aquests límits.
3. Reconèixer la necessitat de la posta al dia dels coneixements.
4. Descobrir/enfortir la relació entre la ciència pura i la aplicada
5. Estimular la responsabilitat personal.
6. Reconèixer la necessitat de la discussió d'hipòtesis de treball i de la validesa dels resultats amb els companys.
7. Valorar l'exposició pública i la defensa d'idees, hipòtesis i resultats (perdre la "por al ridícul") com a mitja de validació, correcció i/o
millora de la feina personal.
8. Aprendre a tenir un comportament al camp que garanteixi la pròpia seguretat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 27,0 14.40

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Hores grup gran 30,0 16.00
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Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 18,0 9.60

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Sessions teòriques

Descripció:
1. Meteorització, sòls i formacions superficials. 2. L'escolament superficial i l'erosió. Erosió i pèrdua de sòl. 3. Dinàmica i formes
al*luvials: terrasses i cons de dejecció. 4. Processos i modelat dels vessants. Els moviments de massa: tipologia, causes i
impacte. 5. Els efectes geomorfològics de les pluges torrencials: riuades, torrentades i esllavissades 6. Risc geomorfològic: perill,
perillositat i vulnerabilitat. 7. Morfodinàmica de les regions fredes: Processos glacials i formes i sediments resultants. Processos
periglacials i nivals; formes resultants; perill i risc associat. 8. Processos eòlics: erosió, transport i formes d'acumulació. 9.
Geologia del Quaternari. Factors que controlen el relleu terrestre: neotectònica, canvis climàtics i acció de l'home.

Dedicació: 57h 35m
Grup gran/Teoria: 24h
Aprenentatge autònom: 33h 35m

Treball de gabinet

Descripció:
Pràctiques de gabinet: Fotointerpretació i cartografia geomorfològiques, cartografia digital, exercicis sobre casos reals o
simplificats, exemples de teledetecció.

Dedicació: 67h 12m
Grup petit/Laboratori: 28h
Aprenentatge autònom: 39h 12m

Treball de camp

Descripció:
Dinàmica i morfologia fluvial (1 dia)
Dinàmica i morfologia de vessants. Geomorfologia regional. (2 dies)
Geomorfologia en regions de muntanya. (2 dies)

Dedicació: 48h
Grup petit/Laboratori: 20h
Aprenentatge autònom: 28h

Avaluació

Dedicació: 7h 11m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Aquesta assignatura no s'impartirà durant el curs 2019/2020. En cas de haver-hi alumnat matriculat, aquest tindrà dret a un examen
d'avaluació única i a un de recuperació.

Examen escrit a final de curs que inclou tots els aspectes de la matèria, es a dir: teoria, pràctiques de gabinet i pràctiques de camp.
(Valor : 100% de la nota final).
l'alumnat tindrà dret a re-avaluació que es regirà per la normativa específica de l'ensenyament del Grau d'Enginyeria Geològica.

Criteris de qualificació i d'admissió a la re-avaluació: 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 re-avaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. 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 re-avaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior.

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.

.
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