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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4026. Capacitat per aplicar metodologies d'estudis i  avaluacions d'impacte ambiental  i,  en general,  de tecnologies ambientals,
sostenibilitat i tractament de residus.
4032. Disseny, planificació i  execució per a prospecció i  extracció de minerals,  roques, combustibles fòssils i  nuclears, aigües
subterrànies i geotècnics. Disseny, planificació i execució per a injecció de fluids en estructures subterrànies.
4033. Capacitat de desenvolupament i selecció d'eines de prospecció i extracció de recursos naturals així com per la injecció de fluids
en estructures subterrànies.
4040. Estudis hidrològics, hidrogeològics, estratigràfics i paleontològics.

Genèriques:
3103. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria geològica. Capacitat per plantejar y resoldre problemes
d'enginyeria geològica amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de
problemes sistemàtic i creatiu.
3106. Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat
proposat. Identificar les opcions per la serva resolució. Escollir una opció, aplicarla i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba
a una solució. Disposar d'eines o mètodes per verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la
creativitat en la ciència i la tecnologia.
3107. Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució,
escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per validar la bondat de
les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.
3109. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria geològica. Capacitat per cobrir el
cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria geològica. Això inclou la redacció i
desenvolupament de projectes, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les
activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d'especificacions, reglaments i normes
d'obligat compliment, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i
de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.
3112. Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'una obra, procés o servei. Valorar la
necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de
disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases
d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Gestionar eines de suport a la gestió de projectes.
Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte-
procés-servei que s'està dissenyant.
3113. Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar
una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer
profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i
eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat.
Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa en els àmbits nacional, europeu i internacional
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Transversals:
586. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
589. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
594. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
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

Segons el cronograma d'extinció del Grau en Enginyeria Geològica, ja no es fa docència ordinària. Només hi haurà exercicis i
exàmens.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements  sobre  els  conceptes  d'enginyeria  geoambiental  (geoquímica  de  les  aigües  subterrànies,  transport  reactiu,  sòls
contaminats) i capacitat per a la realització d'estudis de gestió mediambiental.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Dur a terme un estudi del transport de contaminants en aigües subterrànies mitjançant mètodes analítics o numèrics.
2. Fer un estudi de geoquímica ambiental en el marc del cicle de l'aigua.
3. Dur a terme un estudi geoambiental que inclogui la integració d'elements multidisciplinaris.

Contaminació. Toxicologia. Dosi. Epidemiologia. Risc ambiental. Avaluació del risc. Transport de contaminants. Advecció, difusió,
dispersió, reaccions, adsorció. Equació de transport. Termodinàmica: tipus de reaccions; funcions termodinàmiques; potencial químic;
activitat,  llei  d'acció  de  masses;  mescles.  Gasos.  Soluts.  Temps  de  reacció  i  temps  de  transport.  Transport  reactiu.  Matriu
estequiomètrica. Matriu de components. Equacions de transport.  Contaminació d'aqüífers. Fonts de contaminació. Processos de
degradació.  Sistemes  de  descontaminació.  Contaminació  de  sòls,  puntual  i  difusa.  Mecanismes  de  transport.  Flux  multifase:
capil·laritat,  humectabilitat,  corbes característiques.  Descontaminació de sòls.  Contaminació de rius i  embassaments.  Demanda
química d'oxigen. Equació de Streeter-Phelp. Sistemes de control: oxidació, stripping, reaccions fotoquímiques, etc. Eutrofització.
Nutrients. Cicle del carboni. Zones humides. Impacte de les obres públiques. Gestió de residus. Residus sòlids urbans. Residus
especials. Residus radioactius. Disseny d'abocadors. Estudis d'impacte ambiental. Disseny, planificació i execució per a la injecció de
fluids en estructures subterrànies.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 34,0 22.67

Hores grup mitjà 12,0 8.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup petit 14,0 9.33

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Tema 1: Transport de soluts

Descripció:
Principi de balanç de massa, solució d'equacions diferencials ordinàries.
Volum elemental representatiu (VER), camps escalars, vectorials i tensorials, gradient, divergència.
Advecció, difusió i dispersió.
Formulació de l'equació de transport com equació en derivades parcials (EDP) i la seva solució mitjançant solucions analítiques.
Exemples de solució d'un problema mitjançant mètodes analítics.
Solució exercici 1
Balanç en una cel, formulació genèrica d'un mètode numèric, integració temporal, condicions de contorn, tipus de mètodes,
procés de modelació, discretització, calibratge.
Exemple d'un model numèric.
Solució per part dels estudiants d'alguns problemes mitjançant un model numèric.
Saturació, capilaritat, humectabilitat, corba de retenció, equació de flux no saturat, líquids no aquosos.
Solució exercici 2

Objectius específics:
Saber formular un balanç de massa d'un sistema integrat i resoldre'l.
Saber els conceptes matemàtics necessaris per a entendre altres temes de l'assignatura.
Saber els processos que transporten contaminants a l'atmosfera, l'aigua superficial i el subterrani
Saber formular una EDP per al transport d'un contaminant i resoldre mitjançant mètodes analítics.
Entendre el que fa un model numèric i saber les seves possibilitats i limitacions.
Conèixer els processos rellevants per al transport de contaminants líquids no aquosos.

Dedicació: 45h 36m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 26h 36m
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Tema 2: Química

Descripció:
Equilibri químic, definicions termodinàmiques (sistema, fase, component, espècie); funcions termodinàmiques (entalpia, entropia,
energia lliure de Gibbs, equació de Nernst), potencial químic, activitat, llei d'acció de masses, mescles en gasos i líquids.
Equacions i variables de l'especiació, diagrama pH-pe, diagrama de Silla.
Exemples pràctics d'especiació.
Solució exercici 3
Funcionament de codis d'especiació.
Solució per part dels estudiants d'alguns problemes mitjançant un codi d'especiació.
Velocitat de reacció, reaccions elementals i globals, Lleis cinètiques, cinètica de minerals, determinació experimental.
Classificació de metabolismes biològics, seqüència de redox, lleis cinètiques, demanda biològica d'oxigen.
Formulació matemàtica de transport reactiu, components, estequiometria.
Exemple de transport reactiu.
Solució exercici 4

Objectius específics:
Saber els conceptes termodinàmics necessaris per a entendre altres temes de l'assignatura.
Saber fer càlculs químics suposant equilibri químic.
Saber utilitzar un codi d'especiació.
Saber quan s'ha d'usar un plantejament cinètic o d'equilibri i saber treballar amb lleis cinètiques.
Conèixer l'impacte de processos biològics.
Saber integrar els processos de transport i les reaccions químiques i entendre les dificultats, possibilitats i limitacions.

Dedicació: 52h 48m
Grup gran/Teoria: 11h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 30h 48m
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Tema 3: Casos de contaminació i sistemes

Descripció:
Classificació de contaminants, conceptes toxicològics.
Marc jurídic, avaluació d'impacte ambiental, petjada ecològica.
Factors i processos que afecten contaminació de sòls i aqüífers, casos de contaminació.
Criteris, processos i mètodes de remediació de sòls i aqüífers.
Causes, problemes i remediació de drenatge àcid de mines.
Equació de transport en rius i llacs / embassaments, DBO i oxigen en rius, eutrofització, embassaments.
Depuració d'aigües residuals, primer, secundo i tercer tractament, sistemes de baix cost.
Solució exercici 5
Estratificació i estabilitat atmosfèrica, càlcul de plomalls, contaminants atmosfèrics, casos de contaminació atmosfèrica.
Balanç global de carboni i energia, causes i efectes del canvi climàtic, solucions, captura i emmagatzematge de carboni.
Fonts de residus, mètodes d'eliminació, gestió de residus urbans, residus especials i residus radioactius.
Solució exercici 6

Objectius específics:
Introduir alguns conceptes químics i toxicològics
Saber les metodologies per a estudiar i avaluar l'impacte ambiental.
Conèixer els processos rellevants de contaminació de sòls i aqüífers.
Conèixer els mètodes de remediació de sòls i aqüífers.
Conèixer el cas de drenatge àcid de mines.
Conèixer els processos rellevants per a la contaminació d'aigua superficial.
Conèixer els processos i mètodes per a la depuració d'aigües residuals.
Conèixer els processos rellevants per a la contaminació atmosfèrica.
Conèixer el cas d'escalfament global.
Conèixer els mètodes per al tractament i la gestió de residus.

Dedicació: 45h 36m
Grup gran/Teoria: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 26h 36m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es fa mitjançant exàmens i notes dels exercicis fets a casa. Hi ha dos exàmens, una primer sobre el tema 1, un segon
sobre sobre tots els temes. Els dos tenen una part curta amb preguntes teòriques i una part pràctica més llarga en què es demana
resoldre problemes de el mateix estil que els dels exercicis fets a casa. A la part teòrica no es permet l'accés a documentació (apunts,
llibres, etc.) i en la part pràctica si.
La nota final es calcula mitjançant la següent fórmula: Nfin = 0.4 * Nec + 0.2 * Nex1 + 0.4 * Nex2 on Nfin és la nota final, Nec és la
nota mitjana dels exercicis fets a casa, i Nex1 i Nex2 són les notes del primer i segon examen. Criteris de qualificació i d'admissió a la
reavaluació: Els alumnes suspesos en avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a les proves d'avaluació de l'assignatura
tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari acadèmic. La qualificació màxima en el cas de
presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc. En el cas d'absències justificades durant el període d'avaluació ordinària que
hagin impedit realitzar exàmens de part dels continguts d'una assignatura, i amb aprovació prèvia de el Cap d'Estudis de la titulació,
l'alumne podrà recuperar en l'examen de reavaluació tant aquella part de l'assignatura que no ha estat prèviament avaluada com
aquella que hagi estat suspesa. La limitació en la qualificació màxima no s'aplica a les parts avaluades per primera vegada.

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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