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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Planificar i gestionar recursos naturals energètics, inclosos generació, transport, distribució i utilització.
2. Coneixement adequat de modelització, avaluació i gestió de recursos geològics, incloses les aigües subterrànies, minerals i termals.
Transversals:
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS
Es combinarà l'aprenentatge dirigit (classes expositives) amb l'actiu (classes pràctiques).
Gran part de les classes pràctiques consistiran en activitats consistents en resoldre exemples reals, a partir d'uns principis teòrics
explicats.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
a. Coneixement adequat de gestió de recursos geològics, incloses les aigües subterrànies, minerals i termals.
b. Capacitat per a planificar i gestionar recursos energètics, incloent generació, transport, distribució i utilització.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup mitjà

45,0

36.00

Hores aprenentatge autònom

80,0

64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
1 . Anàlisi i Gestió Ambiental
Descripció:
La importància del desenvolupament sostenible com a model de gestió dels recursos. Dins d'aquest tema es tractaran els
següents assumptes:
1.1. Sostenibilitat
1.2. Valoració ambiental.
1.3. Anàlisi cost-benefici ambiental.
1.4. Anàlisi de cicle de vida.
1.5. Anàlisi exergètic i emergètic.
1.6. Petjada ecològica.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

2. Modelització Geomecánica de Medis Geològics
Descripció:
Dins d'aquest tema es tractaran els següents assumptes:
2.1. Descripció medis porosos i medis fracturats.
2.2. Aigua, gas i calor en el terreny. Geotèrmia
2.3. Fluxos de massa i calor en medis geològics.
2.4. Comportament mecànic dels medis geològics.
2.5. Equacions de conservació de massa, moment i energia.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h
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3 . Restauració de Mines
Descripció:
S'abordaran els següents aspectes rellevants pel que fa a la restauració de mines:
3.1. Introducció. Mineria de transferència.
3.2. Restauració de cavitats mineres.
3.3. Restauració de escombreres.
3.4. Restauració de basses d'estèrils.
3.5. Remediació del terreny.
3.6. Desenvolupament pràctic de la restauració de mines a cel obert.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

4. Anàlisi del Comportament de les Roques Salines
Descripció:
Dins d'aquest tema es tractaran els següents assumptes:
4.1. Comportament mecànic de roques salines. Fluència. Temperatura.
4.2. Convergència de galeries en mines de sal.
4.3. Problemes acoblats termo-mecànics en formacions salines.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 6h
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5 . Gestió de Residus Miners
Descripció:
Dins d'aquest tema es tractaran els següents assumptes:
5.1. Introducció. Importància. Conceptes bàsics.
5.2. Tipus de residus.
5.3. Principis bàsics de la gestió de residus.
5.4. Tècniques bàsiques de gestió de residus miners.

Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

6 . Anàlisi del Flux de Gasos
Descripció:
Dins d'aquest tema es tractaran els següents assumptes:
6.1. Introducció. Equacions d'estat dels gasos.
6.2. Flux multifàsic en medis geològics.
6.3. Injecció i extracció de fluids en formacions geològiques.
6.4. Producció i transport de combustibles fòssils.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 6h
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7 . Gestió de Recursos Energètics Renovables
Descripció:
Dins d'aquest tema es tractaran els següents assumptes:
7.1. Introducció. Fonts d'energia renovable i no renovable.
7.2. Energia eòlica.
7.3. Energia solar. Introducció.
7.4. Energia solar tèrmica.
7.5. Energia solar fotovoltaica.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

8 . Emmagatzematge Geològic de Residus Nuclears
Descripció:
Dins d'aquest tema es tractaran els següents assumptes:
8.1. Introducció. Energia nuclear.
8.2. Emmagatzematge de residus en medis geològics.
8.3. Barreres d'enginyeria per a l'aïllament de residus.
8.4. Models acoblats THM.
Activitats vinculades:
- Classes teòriques.
- Plantejament i resolució de problemes a classe.
- Estudi i treball autònom de l'estudiant.
- Seguiment individualitzat de l'estudiant i avaluació.
- Prova escrita.
Dedicació: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 8h
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ACTIVITATS
1. SORTIDES I VISITES A CASOS REALS
Descripció:
Visites de camp o a casos reals.
Es recomana portar calçat adequat, llibretes per anotacions i poder fer fotografies de recolzament.
Objectius específics:
Comprendre, aplicar, analitzar i discutir els conceptes teòrics dels continguts relacionats.
Material:
Bibliografia recomanada.
Explicacions facilitades en els llocs visitats.
Lliurament:
Lliurament de les descripcions de les experiències observades amb les corresponents anotacions aconseguides en les visites.
Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

2. RESOLUCIÓ D'EXERCICIS DE CASOS REALS
Descripció:
Avaluar la gestió i el futur dels recursos.
Objectius específics:
Comprendre, aplicar, analitzar i discutir els conceptes teòrics dels continguts relacionats.
Material:
Bibliografia recomanada.
Problemes resolts pel professor a classe.
Lliurament:
Lliurament dels problemes i exercissis resolts.
Avaluació per part del professor i lliurement de la correcció als alumnes o co-avaluació entre les alumnes (apartat de problemes).
Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

3. REALITZACIÓ D'UN TREBALL EN GRUP
Descripció:
Es valorarà: a) ben fet i redactat, b) ben pensat i c) ben explicat.
Presentació oral i escrita dels resultats.
Objectius específics:
Comprovar el seguiment de l'assignatura i la consulta del material disponible.
Material:
Material en el campus Atenea.
Bibliografia recomanada.
Lliurament:
La seva avaluació es tindrà en compte en l'apartat de participació.
Dedicació: 21h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 19h
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4. PROVA INDIVIDUAL ESCRITA
Descripció:
Proves individuals a l'aula per a l'avaluació dels conceptes teòrics i pràctics, relacionats amb el contingut de l'assignatura.
Es realitzaran 2 proves de 1 h de durada cadascuna:
- Prova 1: Continguts 1, 2 , 3 i 4.
- Prova 2: Continguts: 5, 6, 7 i 8.
Objectius específics:
Conèixer, comprendre, analitzar i aplicar els objectius de les diferents parts de l'assignatura.
Material:
Enunciats i calculadora.
Recull de taules i gràfics.
Formulari realitzat per a cada alumne.
Lliurament:
Resolució de les proves i presentació per escrit.
Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Avaluacions %
a) Avaluació durant el curs:
Examen 1: 25%
Examen 2: 25%
Participació: 10%
Treball: 40%
TOTAL = 100%
b) Avaluació final de curs:
Prova final (o examen final): 50%
Treball: 50%
TOTAL = 100%
La nota final ha de ser el màxim valor de l'avaluació a) o b).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
- Assistència a classe.
- Lliurement dels exercicis proposats.
- Lliurament del treball o treball en grup.
- Realització de les proves individuals.
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