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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, Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: FERRAN COLOMBO PIÑOL

Altres: FERRAN COLOMBO PIÑOL

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4040. Estudis hidrològics, hidrogeològics, estratigràfics i paleontològics.
4041. Capacitat pel desenvolupament i selecció d'eines per l'anàlisi de problemes hidrogeològics i estratigràfics.

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

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).Es dediquen a classes teòriques 2 hores en
grup  gran,  en  què  el  professorat  exposa  els  conceptes  i  materials  bàsics  de  la  matèria.  A  les  classes  de  pràctiques  de  2
hores/setmana espresenten exemples i esrealitzen exercicis.S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant
el campus virtual: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements d'estratigrafia del  terreny i  capacitat  per aplicar-los 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
sedimentàries existents. 2. Correlacionar nivells estratigràfics en les 3D de l'espai i en el temps. 3. Prendre informació de totes les
matèries afins a l'estratigrafia.Implementar coneixements sobre estratigrafia: fonaments i objectius. Roques estratificades. Unitats
estratigràfiques.  Processos  de  transport  de  sediments.  Fàcies  i  associacions  de  fàcies.  Conques  sedimentàries.  Estratigrafia
seqüencial. Medis i sistemes sedimentaris. Medis sedimentaris continentals. Medis sedimentaris de transició. Medis sedimentaris
marins.Coneixements d'estratigrafia del terreny i capacitat per aplicar-los 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
sedimentàries existents. 2. Correlacionar nivells estratigràfics en les 3D de l'espai i en el temps. 3. Prendre informació de totes les
matèries  afins  a  l'estratigrafia.  4.  Interpretar  els  diferents  medis  sedimentaris.Implementar  coneixements  sobre  estratigrafia:
fonaments i objectius. Roques estratificades. Unitats estratigràfiques. Processos de transport de sediments. Fàcies i associacions de
fàcies.  Conques  sedimentàries.  Estratigrafia  seqüencial.  Medis  i  sistemes sedimentaris.  Medis  sedimentaris  continentals.  Medis
sedimentaris de transició. Medis sedimentaris marins.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 14 9.33

Hores grup mitjà 20 13.33

Hores activitats dirigides 6 4.00

Hores grup gran 26 17.33

Hores aprenentatge autònom 84 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Temes teòrics

Descripció:
1. Bloc 1: Introducció a l'Estratigrafia2. Bloc 2: Medis deposicionals continentals3. Bloc 3: Medis deposicionals marins1. Bloc 1.
Estructures sedimentàries inorgàniques2. Bloc 2. Perfils estratigràfics3. Bloc 3. Correlació estratigràfica4. Bloc 4. Mapes
estratigràfics

Dedicació: 105 h
Grup gran/Teoria: 22h
Grup petit/Laboratori: 22h
Aprenentatge autònom: 61h 36m

Pràctiques de camp

Descripció:
Pràctiques de camp

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

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada i de les corresponents de laboratori i/o aula
informàtica.L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu,
realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats
d'aquest tipus.Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de
l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.Els alumnes de Grau de EG tindran dret
a reavaluació que es regirà per la normativa específica de l'ensenyament del Grau d'Enginyeria Geològica.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.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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