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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: 2020 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MIGUEL LÓPEZ BLANCO

Altres: PAU ARBUÉS CAZO, MIGUEL LÓPEZ BLANCO

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.
4061. Coneixement de topografia, fotogrametria i cartografia.

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 és de caràcter pràctic i es divideix en dos blocs diferenciats:
Pràctiques de Gabinet i Pràctiques de Camp.

Les Pràctiques de Gabinet s'organitzen en sessions pràctiques de dues hores ( dues sessions per setmana) en les que l'alumne ha de
treballar els exercicis que li són plantejats. Per tal de fer-ho se li proporcionarà unes bases conceptuals a mode de breus introduccions
teòriques a l'inici  d'algunes sessions. Durant les pràctiques els professors resoldran els dubtes que vagin apareixent i  guiaran
l'estudiant.

Les Pràctiques de Camp s'organitzen en un Campament intensiu de 5 dies. El primer dia consisteix en una introducció a la cartografia
geològica pràctica de camp (utilizació del mapa topogràfic, tècniques elementals de cartografia, interpretació geològica, etc). La resta
de dies, els alumnes treballaran en grups reduïts amb una zona a cartografiar conjuntament. L'ultim dia es farà un examen de camp
individual.

Durant el curs s'utilitza material de suport disponible al Campus Virtual (Universitat de Barcelona).
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement de cartografia geològica i capacitat per a l'aplicació a la solució de problemes cientifico-tecnològics i tecnològics aplicats.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. La interpretació i l'ús de mapes geològics. L'execució de talls geològics a partir de cartografies. L'elaboració d'informes sobre la
història geològica d'una regió.
2.  Representar  cartogràficament  superfícies  geològiques mitjançant  tècniques de camp i  geomètriques.  Capacitat  per  elaborar
documents cartogràfics senzills.
3. Fer una cartografia geològica de camp. Saber construir un mapa geològic a partir de dades de camp puntuals.

Aprenentatge de la metodologia i les tècniques bàsiques del treball de camp i de gabinet per elaborar mapes geològics. Saber
interpretar l'origen i les característiques dels contactes entre unitats geològiques a partir de la geometria d'aquests i les litologies
implicades.  Interpretar  l'orientació espacial  i  la  geometria  de les superfícies representades als  mapes geològics.  Elaborar  talls
geològics a partir de mapes geològics muts i convencionals. Utilitzar correctament la simbologia estàndard que es fan servir en els
mapes i  els  talls  geològics.  Elaborar  llegendes de mapes i  talls  geològics.  Deduir  i  redactar  la  història  geològica d'una zona
representada en un mapa geològic.

Els objectius generals d'aquesta assignatura poden resumir-se principalment en dos aspectes:
1) la iniciació a la lectura de mapes geològics i a la seva interpretació i explicació.
2) l'aprenentatge de la metodologia i de les tècniques bàsiques de treball de camp i gabinet utilitzades en la realització de mapes
geològics.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 20,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 26,0 17.33

Hores grup petit 14,0 9.33

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Teoria

Descripció:
A les pràctiques de Gabinet es proporcionaran unes bases conceptuals a mode de breus introduccions teòriques a l'inici d'algunes
sessions.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 7h
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Pràctiques de Gabinet

Descripció:
Les Pràctiques de Gabinet s'organitzen en sessions de dues hores ( dues sessions per setmana) en les que l'alumne ha de
treballar els exercicis que li són plantejats.

Dedicació: 84h
Grup petit/Laboratori: 35h
Aprenentatge autònom: 49h

Pràctiques de camp

Descripció:
S'organitzen en un Campament intensiu de 5 dies.

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

AVALUACIÓ CONTINUADA
Avaluació de les Pràctiques de Gabinet:
Totes les pràctiques seran recollides, i retornades a l'alumne un cop corregides. D'aquesta manera es podrà avaluar l'evolució de
l'aprenentatge i els punts forts i mancances d'aquest. Durant el curs es podran fer proves parcials per avaluar el grau d'assoliment
d'algunes de les competències i descarregar matèria de cara al examen final.
Al final del curs es farà un examen d'interpretació d'un mapa similar als treballats a classe (els que hagin superat les proves parcials
només hauran de fer la part corresponent de l'examen).
La nota del apartat de Pràctiques de Gabinet es basarà en la qualificació d'aquest examen i les proves parcials (90%), matisada per
l'historial de lliurament de pràctiques i assistència a classe de l'alumne (10%).

Avaluació de les Pràctiques de Camp:
A més a més d'acompanyar al camp i veure el rendiment de l'alumne "in situ", al final de cada jornada es farà una sessió per grups en
la que explicaran el treball fet durant el dia i els problemes trobats. El professor proposarà les feines a fer al dia següent i podrà
avaluar l'evolució dels alumnes dia a dia. Al final del curs de camp es farà un examen consistent en la realització de la cartografia
geològica d'una o vàries zones. Setmanes desprès de la fi del curs de camp els alumnes presentaran un treball en grup resultant del
treball de camp realitzat durant el campament.
La nota del apartat de Pràctiques de Camp es basarà en la qualificació de l'examen (90-80%) i el treball en grup (10-20%).

La Nota final (tant en el cas d'avaluació única com avaluació continuada) és funció de la nota de Gabinet (65%) i la de Camp (35%)
relacionades mitjançant una mitja geomètrica.

AVALUACIÓ ÚNICA
L'alumne haurà de sol*licitar per escrit aquest tipus d'avaluació abans del transcurs de tres setmanes des de l'inici de les classes.
Aquesta sol*licitud implica la renúncia a l'avaluació continuada. Els alumnes que s'acullin a aquesta opció obtindran la seva nota de
Gabinet a partir d'un únic examen final. Els alumnes que s'acullin a la avaluació única també hauran de fer obligatòriament el
campament. La nota de Camp es basarà en la qualificació de l'examen (90-80%) i el treball en grup (10-20%).

La Nota final (tant en el cas d'avaluació única com avaluació continuada) és funció de la nota de Gabinet (65%) i la de Camp (35%)
relacionades mitjançant una mitja geomètrica.

REAVALUACIÓ I AVALUACIÓ EXTRORDINARIA
Els criteris de qualificació i  d'admissió a la reavaluació i  a l'avaluació extraordinària es regiràn 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 en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.
Si la qualificació d'alguna prova (o part fonamental de la prova) no arriba a la qualificació de 4, aquesta tindrà una nota de 0 de cara
al promig.
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