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Guia docent
250342 - RECMINENER - Recursos Minerals i  Energètics

Última modificació: 16/11/2022
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: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: M. ÀNGELS CANALS SABATÉ

Altres: M. ÀNGELS CANALS SABATÉ, MARIANO MARZO CARPIO, ALBERTO SÁEZ RUÍZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
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.
4034. Tècniques de perforació i sosteniment aplicades a obres subterrànies i superficials.
4045. Modelització de jaciments.

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 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula amb l'excepció de les classes teòriques de Recursos
Energètics que es faran no presencials.

Es dediquen a classes teòriques 25 hores , en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta
exemples i realitza exercicis.

Es realitzen 1h de seminari, 16 hores de classes pràctiques i 1 dia de camp.

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.

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.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de recursos minerals i energètics 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. Comprendre els principals processos de formació dels dipòsits minerals. Capacitat per relacionar les característiques geològiques,
mineralògiques, geoquímiques i estructurals d'un dipòsit mineral amb el seu model descriptiu i geoambiental.
2. Reconèixer els principals minerals que formen les diferents tipologies de dipòsit tant a visu com al microscopi, i relacionar-los amb
les condicions de formació i possible impacte ambiental de l'explotació. Capacitat per cartografiar un dipòsit mineral.
3. Presa de decisions en problemes reals d'explotació de recursos minerals, en especial d'índole mediambiental.

Conèixer  les  característiques generals  dels  principals  tipus de dipòsits  minerals  metàl·lics  i  dels  processos responsables de la
generació, el transport i la concentració dels elements d'interès. Comprendre els principals models descriptius de dipòsits minerals,
així i valorar la importància socioeconòmica de l'estudi dels recursos minerals. Per aconseguir aquests objectius són necessaris:
coneixements sobre els models descriptius dels dipòsits minerals; coneixements sobre els principals mètodes d'estudi dels dipòsits
minerals; coneixements sobre els dipòsits ortomagmàtics i hidrotermals i sobre els dipòsits associats a processos sedimentaris;
coneixements  sobre  l'estructura  dels  models  geoambientals  dels  dipòsits  minerals;  coneixements  sobre  la  identificació  de  les
paragènesis dels principals tipus de dipòsits minerals a visu i al microscopi de llum reflectida, i coneixements de modelatge de
jaciments. Disseny, planificació i execució per a l'extracció de minerals, roques combustibles fòssils i nuclears, aigües subterrànies i
geotècnics, i per a la injecció de fluids en estructures subterrànies.

Obtenir una visió general sobre els recursos minerals i energètics, tant referida al seu origen com a les eines de prospecció.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 15,0 13.33

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup gran 19,5 17.33

Hores grup petit 10,5 9.33

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Introducció i origen dels recursos

Descripció:
Es tractarà què és un dipòsit mineral i quins son els processos geològics que els poden generar. També es veurà com han
evolucionat les idees sobre la gènesis i algunes eines d'estudi específiques
Generalitats dels diversos dipòsits d'elements abundants sobretot el ferro i l'alumni.
Es tractaran les anomalies d'elements metàl.lics escassos produïdes per processos ignis i/o hidrotermals, aquests darrers tant
associats a magmes com associats a conques sedimentaries.
Minerals i roques industrials
5 sessions pràctiques amb mostres de mà i de microscopi referidas algunes tipologies de dipòsits.

Objectius específics:
Identificar i descriure paragènesis

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 35h
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Recursos energètics

Descripció:
Energies fòssils convecionals i no convencionals
Nuclear i energies renovables
Etapes d'una propecció en petroli

Dedicació: 43h 12m
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 25h 12m

Seminaris i avaluacions

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Amb el propòsit d'adaptar el mètode de qualificació a l'extinció del pla d'estudis, l'estudiant tindrà dret a 2 convocatòries d'examen.

Les proves comptaran amb un examen escrit que correspondrà al 50% de la nota. L'altra 50% correspondrà a la presentació i defensa
d'un treball.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No és pot aprovar si es treu un 0 en una de les parts.
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