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

Curs: 2019 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: DOMINGO GIMENO TORRENTE

Altres: DOMINGO GIMENO TORRENTE

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4035. Assaigs mineralògics, petrogràfics i geotècnics. Tècniques de mostreig.
4036. Capacitat de selecció de tècniques de mostreig i execució d'assajos mineralògics, petrogràfics i geotècnics.

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.
598. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i
d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos
d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.
601. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 5 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).

Es dediquen a classes teòriques 3 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de petrologia i capacitat per aplicar-los a les matèries cientificotecnològiques i a l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. La descripció i correcta identificació roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques en un context de l'enginyeria relacionat amb
l'obra pública (cartografia de desmunts i galeries, testificació de sondeigs, etc.).
2. La predicció de l'evolució tridimensional de cossos rocosos en el substrat.
3. Decidir els tests diagnòstic necessaris per identificar cada tipus de roca.

Coneixements relatius a la gènesi dels magmes, la seva cristal·lització. Classificació de Strekeisen de les roques ígnies i altres de
complementàries. Relacions intrusives, fàcies pròpies de les roques intrusives, hipoabissals i volcàniques. Morfologia i dimensions
pròpies dels  cossos rocosos ignis.  Roques sedimentàries:  tipus i  ambients  de formació.  Litofàcies.  Principals  grups de roques
sedimentàries i classificació. Roques metamòrfiques: condicions de formació, tipus de metamorfisme, grups de compostos. Fàcies
metamòrfiques. Característiques físiques, químiques i mineralògiques de les roques.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Hores grup mitjà 27,0 14.40

Hores grup petit 18,0 9.60

Hores grup gran 30,0 16.00

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Roques Sedimentàries

Descripció:
El Cicle Extern
Sediments I Roques Sedimentaries
Roques Siliciclàstiques
Roques Carbonàtiques
Roques Evaporítiques
Roques siliciclàstiques: Pràctiques
Roques carbonàtiques. Pràctiques
Roques evaporítiques: Pràctiques
Sortida de camp

Dedicació: 60 h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 11h
Aprenentatge autònom: 35h
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Roques ígnies

Descripció:
Roques ígnies
Roques ígnies
Sortida de camp

Dedicació: 62 h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 17h
Aprenentatge autònom: 36h 24m

Roques metamòrfiques

Descripció:
Roques metamòrfiques
Roques metamòrfiques
Sortida de camp

Dedicació: 57 h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 13h
Aprenentatge autònom: 33h 35m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura es basarà en:
Continguts teòrics (5 punts de la nota final)
- una prova escrita sobre els continguts teòrics de l'assignatura.
Continguts pràctics (5 punts de la nota final)
- La part pràctica constarà de: Examen de pràctiques de laboratori (60%) i visu (40%)
Els alumnes suspesos a l'avaluació 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. Les llibretes de laboratori, els descriptors de roques i làmines, i les memòries de les sortides de camp s'hauran d'entregar dins
del termini d'una setmana després de la finalització de l'activitat, en original, tot conservant una còpia l'estudiant
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