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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. Conèixer els tipus de residus que es poden generar a partir dels recursos naturals, i aplicar la gestió i els
tractaments més adequats.
Metodologies docents
Classes explicatives en les que es tractaran els conceptes relacionats amb els objectius específics de l'assignatura. Es
plantejaran exercicis, i tasques d'iniciació a la recerca, que l'estudiant haurà de resoldre i lliurar, i formaran part de
l'avaluació continuada de l'assignatura.
Es realitzaran dues proves escrites individuals al llarg del quadrimestre. En cadascuna d'elles s'haurà de respondre un
test, i resoldre els problemes plantejats.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
1. Tenir un coneixement ampli del tractament i de la gestió dels residus sòlids, líquids i gasosos procedents de les
activitats extractives; així com la influència dels contaminants en aquestes activitats, fent especial èmfasi en els metalls
pesants.
2. Incidir en la minimització de residus en origen, l'aprofitament durant el procés de fabricació, i el reciclatge i la
recuperació dels materials que han acabat la seva vida útil.
3. Valoritzar al màxim els residus, tot seguint criteris de sostenibilitat.
4. Aplicar els coneixements adquirits en la realització de simples tasques de recerca.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 45h

Hores grup gran:

30h

66.67%

Hores grup mitjà:

15h

33.33%
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Continguts

DESCRIPCIÓ

Dedicació: 50h
Grup gran/Teoria: 30h
Grup mitjà/Pràctiques: 20h

Descripció:
1. Introducció.
2. Caracterització dels residus.
3. Gestió dels residus industrials.
4. Sistemes de tractament dels residus industrials.
5. Residus de la construcció i de la mineria.
6. Residus de la mineria metàl·lica.
7. Residus de la mineria no metàl·lica i potàssica.
8. Residus radioactius.

Sistema de qualificació
La qualificació final s'obté aplicant els següents percentatges:
Activitats d'avaluació continuada 30%
Prova escrita individual I (test i problemes) 35%
Prova escrita individual II (test i problemes) 35%
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