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PROFESSORAT

Professorat responsable: DANIEL FERNANDEZ GARCIA

Altres: MARCOS CARNICERO DEL RIO, DANIEL FERNANDEZ GARCIA

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:
588.  SOSTENIBILITAT  I  COMPROMÍS  SOCIAL  -  Nivell  1:  Analitzar  sistèmicament  i  críticament  la  situació  global,  atenent  la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
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.
596.  TREBALL  EN EQUIP  -  Nivell  1:  Participar  en  el  treball  en  equip  i  col·laborar-hi,  un  cop  identificats  els  objectius  i  les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
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

En les classes teòriques el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis.

En les classes de problemes el professor presenta la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen
exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

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 d'hidrogeologia i de transport de soluts en el medi porós i capacitat d'aplicació a la solució de problemes tecnològics.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Aplicar les equacions de flux en el medi porós a problemes d'aqüífers.
2. Resoldre problemes d'hidràulica de pous i captacions.
3. Resoldre un problema de transport de soluts (per exemple, la contaminació d'aigües subterrànies) en un aqüífer.

Coneixements sobre el cicle de l'aigua. Recàrrega. Processos elementals. Tipus d'aqüífers. Teoria del flux de l'aigua subterrània
potencial.  Nivell.  Permeabilitat.  Llei  de  Darcy.  Superfícies  piezomètriques.  Hidrogrames.  Equació  de  flux.  Flux  no  saturat.
Coneixements d'hidràulica subterrània: realització d'assaigs de bombament. Pous. Superposició. Efecte dels límits. Aqüífers lliures.
Drenatge diferit. Captacions lineals. Medis fracturats. Coneixements d'hidro-geoquímica i transport de massa: gènesi de la composició
de l'aigua subterrània. Reaccions químiques. Isòtops naturals. Processos de transferència de massa. Equació de transport. Solucions
bàsiques. Modelització numèrica d'aqüífers. Exploració d'aqüífers: mètodes geofísics. Característiques hidrogeològiques de diferents
tipus de formacions no consolidades, grans conques sedimentàries, roques carbonatades, roques volcàniques, altres tipus de roques.
Zones humides. Intrusió marina. Contaminació d'aqüífers. Zones de protecció. Mètodes de recuperació. Impactes sobre les aigües
subterrànies en obres d'enginyeria minera. Gestió de l'aigua subterrània.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 6,0 4.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup gran 42,0 28.00

Hores grup mitjà 12,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
El cicle de l'aigua a la natura. Fases del cicle de l'aigua. La fase subterrània del cicle de l'aigua. Recàrrega-circulació-descàrrega.
Definició de Aqüífer, aqüitard, aqüífugs i aqüícluds. Tipus d'aqüífers: lliure, captiu, semiconfinat.

Objectius específics:
Introducción a l'assignatura

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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Balanç hídric

Descripció:
Càlcul de l'evapotranspiració. Mètodes. Balanç hídric a terra. Estimació de la recàrrega. Càlcul de la recàrrega. Variabilitat de la
recàrrega.
Exercici pràctic Balanç Hídric

Objectius específics:
Balanç hídric
Exercici pràctic Balanç Hídric

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Teoria del flux

Descripció:
Potencial hidràulic. Nivell piezomètric. Caracterització del gradient hidràulic en medis saturats. Llei de Darcy. Limitacions i
validesa. Generalització de la llei de Darcy. Conductivitat hidràulica. Medis homogenis i quasi-homogenis. Volum elemental
representatiu. Conductivitat hidràulica equivalent.
Principi de la conservació de massa. Equació de flux. Coeficient d'emmagatzematge: definició i discussió. Equació de Boussinesq.
Resolució de problemes de flux unidimensional. Règim estacionari i transitori, amb i sense recàrrega.

Problemes temes donats

Objectius específics:
Descripció de la teoria del fluxe
Problemes

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Hidràulica de captacions

Descripció:
Formulacions bàsiques: supòsits i limitacions. Problema directe i problema invers.
Pou complet en aqüífer infinit confinat, semiconfinat i lliure: règim permanent i règim variable. Aproximacions logarítmiques de
les fórmules anteriors. Radi d'influència.
Assaigs de bombament. Interpretació d'assaigs de bombament: Mètodes semigràfics.
Superposició d'efectes en camps de bombament. Efecte de límits lineals: límits de recàrrega i límit impermeable. Cabal variable.
Recuperació, assajos de recuperació. Estimació de la transmissivitat de l'aqüífer a partir dels cabals específics observats.
Aqüífers lliures: efectes de drenatge diferit i de retard en el moviment de la superfície freàtica. Bombaments en pous incomplets.
Corba característica d'un pou: determinació. Significat dels coeficients. Influència de la ineficiència en els cabals específics i en
l'estimació de la transmissivitat a partir dels mateixos.
Altres tipus de captacions: rases drenants, drens, pous puntuals, mines, ...
Exploració hidrogeològica. Mapes hidrogeològics. Perforacions. Instal.lació de piezòmetres. Perforacions per pous de captació.
Diàmetres. Entubació de perforació i finalització. Cimentacions. Filtres. Acabat del pou.

Problemes

Objectius específics:
Coneixements d'hidràulica de pous
Pràctica

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 18h 12m

Models matemàtics

Descripció:
Apendre com funciona un model matemàtic. MODFLOW
Apendre Modflow

Objectius específics:
Consolidar coneixements d'hidràulica de captacions. Apendre com funciona un model
Apendre modflow i consolidar coneixements de models

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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Hidrogeoquímica

Descripció:
Principis de hidrogeoquímica. Components fonamentals, menors i traça d'una aigua subterrània. Estudi i valoració d'anàlisi
químics. Equilibris químics en les aigües subterrànies.
Gènesi de la composició de l'aigua subterrània.
Tècniques de representació i estudi. Diagrames. Relacions iòniques. Interpretació dels resultats.
Reaccions químiques.
Isotopia de l'aigua. Isòtops estables i radioisòtops. Isòtops ambientals. Comportament. Fraccionament isotòpic.
Utilització d'isòtops estables: Relació O-18 i deuteri. Recta meteòrica mundial. Isòtops radioactius: 3H1 i 14C6 en les aigües
subterrànies. Origen i variacions. Datació.
Característiques de qualitat de les aigües subterrànies. Influència de la qualitat en la utilització.
Vulnerabilitat i protecció d'aqüífers. Zones de captura i perímetres de protecciónRehabilitación d'aqüífers.

Problemes

Objectius específics:
Pràctica

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Relació riu-aqüífer

Descripció:
Lleis de descàrrega de fonts i aqüífers. Anàlisi de hidrogrames. Separació de components del hidrograma en fonts i rius. Mètodes
químics i isotòpics de separació.
Anàlisi de les relacions entre riu i aqüífer. Models d'interacció riu-aqüífer i el seu tractament matemàtic. Emmagatzemament en
riberes.
Principis bàsics de les relacions aqüífer-mar en regions costaneres: llei de Ghyben-Herzberg. Sistemes amb interfície brusca.
Longitud de penetració de la falca.
Règim no permanent en aqüífers costaners: cas d'interfície brusca. Formació de cons salins sota les captacions. Desplaçament del
peu de la interfície. Mètodes de prevenció de la intrusió. Barreres hidràuliques d'injecció i / o de bombament. Aplicacions.

Problemes

Objectius específics:
Coneixements de la relació entre un aqüífer i els rius i el mar
Pràctica

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Transport de soluts

Descripció:
Fonts de contaminació. Contaminació puntual i difusa.
Processos de transferència de massa en els aqüífers. Advecció. Difusió molecular. Dispersió hidrodinàmica.
Equació del transport de massa per a un solut conservatiu (ADE). Solucions particulars.
Traçadors. Assajos de traçadors. Interpretació d'assaigs de traçadors.
Transport reactiu. Adsorció instantània lineal i no lineal. Coeficient de retard. Isotermes. Influència sobre les corbes d'arribada
Altres processos de transferència de massa: adsorció cinètica, intercanvi catiònic, difusió a la matriu, ...

Problemes

Objectius específics:
Coneixements de transport de soluts
Pràctica

Dedicació: 26h 24m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 24m

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 en una activitat dirigida amb diferents fites i exercicis avaluables al llarg del periode lectiu (TD) i una
prova d'avaluació (EX).

La nota s'estima com: 0.5*TD+0.5*EX

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.

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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