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METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 1,5 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0,8 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).Es dediquen a classes teòriques 1,5 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i
materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis.Es dediquen 0,8 hores (grup mitjà), a 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.La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.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.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptes científics a problemes ambientals i  la seva correlació amb conceptes tecnològics. CE08 -Dimensionar
sistemes de tractament no convencionals i avançats i plantejar el seu balanç de massa i d'energia.Coneix els conceptes científics i els
principis tècnics de la gestió de la qualitat dels medis receptors, atmosfera, aigües i sòls, i els aplica a la resolució de problemes.
Coneix els  conceptes científics  i  els  principis  tècnics  dels  sistemes de gestió  i  tractament de les  emissions gasoses,  d'aigües
d'abastament,  d'aigües residuals  i  de residus,  així  com les  tècniques de remediació  d'aigües subterrànies  i  sòls  contaminats.
Dimensiona sistemes per al tractament dels principals vectors contaminants en sectors d'activitat específics. Interpreta normes,
identifica objectius, valora alternatives tècniques, proposa solucions no convencionals i prioritza actuacions.Flux saturat i no saturat:
conceptes avançats. Hidràulica avançada d'aqüífers i pous. Flux d'aigua en mitjans porosos no saturats; flux en medi fracturat.
Transport  i  reacció  avançats  de  contaminants  en medis  porosos  saturats:  principis,  processos  de  transport:  advecció,  difusió
molecular,  dispersió  hidrodinàmica,  sorció,  reaccions homogènies i  heterogènies;  equacions de transport  i  reacció,  equació de
continuïtat; aplicacions i exemples. Tècniques avançades de remediació tèrmica de sòls: desorció tèrmica; incineració; vitrificació;
piròlisi. Tècniques avançades de remediació fisicoquímica de sòls: soil flushing; solidificació / estabilització; soil vapor extraction
(SVE); soil washing; electrocinètica . Tècniques avançades de bioremediació de sòls: fitoremediació; biodegradació; transformació
amb reducció de toxicitat; bioacumulació; bioaugmentació; inoculació; deshalogenació biològica. Tècniques avançades de remediació
fisicoquímica d'aigües subterrànies: contenció, deshalogenació química, bombament i tractament de contaminants dissolts; bombeix
d'hidrocarburs;  tractament  de  DNAPLs.  Tècniques  avançades  in  situ:  atenuació  natural;  barreres  reactives  permeables;  zones
reactives; air sparging .

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Grup petit/Laboratori 10 8.00

Activitats dirigides 10 8.00

Grup gran/Teoria 15 12.00

Aprenentatge autònom 80 64.00
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Tipus Hores Percentatge

Grup mitjà/Pràctiques 10 8.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
1.- Introducción: medios porosos y fracturados. El suelo. 2.- Flujo saturado y no saturado o    Conceptos básicoso    Propiedades
de los medios porosos y su determinación: porosidad, diámetro equivalente, conductividad hidráulica, transmisividad. o    Flujo
saturado. Ley de Darcy. o    Flujo de agua en medios porosos no saturadoso    Flujo en medio fracturado3.- Transporte de
contaminantes en medios porosos saturados: o    Principioso    Procesos de transporte*    Advección*    Difusión
molecular*    Dispersión hidrodinámica*    Sorción*    Otros procesos particulareso    Ecuación General de Transporte
(ADE)o    Aplicaciones y ejemplos. Modelización con ModflowProblemes-1

Dedicació: 24 h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 14h

Tractament de sòls

Descripció:
4.- Técnicas de remediación térmica de sueloso    Desorción térmicao    Incineracióno    Vitrificacióno    Pirólisis5.- Técnicas de
remediación fisicoquímica de sueloso    Soil flushingo    Solidificación/Estabilizacióno    Soil vapor extraction (SVE)o    Soil
washingo    Técnicas ElectrocinéticasProblemes-2Laboratori

Dedicació: 33 h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 19h 36m

Tractament dÅ½aigües subterrànies

Descripció:
6.- Técnicas de remediación fisicoquímica de aguas subterráneaso    Contencióno    Deshalogenación químicao    Bombeo y
Tratamiento de contaminantes disueltoso    Bombeo de hidrocarburoso    Tratamiento de DNAPLs 7.- Técnicas "in
situ"o    Atenuación naturalo    Barreras reactivas permeableso    Zonas reactivaso    Air SpargingProblemes-3Laboratori aigües

Dedicació: 33 h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 19h 36m

Avaluació

Dedicació: 2 h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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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 a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu,
realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats
d'aquest tipus.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.

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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