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Guia docent
2500023 - GECHISPSB1 - Hidrologia Superficial i  Subterrània I

Última modificació: 21/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2020). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILA

Altres: ALLEN BATEMAN PINZON, MARC BERENGUER FERRER, SANDRA MOLINERO GÓMEZ,
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14405. Coneixement dels conceptes bàsics d'hidrologia superficial i subterrània. (Mòdul comú a la branca Civil)

Genèriques:
14380. Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i coneixement deles funcions
d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, construcció, manteniment, conservació i explotació.
14383. Capacitat per a projectar, inspeccionar i dirigir obres, en el seu àmbit.
14387. Capacitat per a realitzar estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies, en el seu àmbit.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 2 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 2 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 2 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 2 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.

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.

El professor Sanchez impartirà les seves classes en
català (50% del curs). El professor Bateman les impartirà en castellà (50%).

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

Coneixement sobre els conceptes aplicats d'hidrologia superficial i subterrània i capacitat per aplicar-los a problemes d'enginyeria.

1 Capacitat per realitzar un estudi de la modelació hidrològica d'una conca, així com dels aspectes de qualitat i gestió de recursos
hídrics.
2 Capacitat per realitzar un estudi de modelització hidrogeològic en un aqüífer, així com el transport de contaminants incloent
aspectes de qualitat i de gestió de recursos.

Proporcionar la capacitat de descriure en una conca hidrològica els processos físics associats i la seva quantificació, utilitzant a més
una eina de tipus professional com és HEC-HMS. Principis bàsics sobre el flux d'aigua subterrània, així com el transport de soluts en el
terreny incloent tant aspectes qualitatius com quantitatius. Llei de Darcy, llei de Fick, equació de flux i equació de transport de soluts
en aqüífers. Hidràulica de pous.

Conèixer i quantificar tots els processos principals del cicle hidrològic superficial i subterrani integrats en la gestió dels recursos
hídrics. Es presenten els principis físics que regeixen cada procés i es descriuen diverses opcions de quantificació dels mateixos,
orientats al càlcul hidràulic i el disseny d'obres hidràuliques. Es reconeix la qualitat del recurs i la seva evolució.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 20.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Gestió de Recursos Hídrics

Descripció:
Es planteja el cicle global de l'aigua des de la perspectiva de l'alumne. Amb una proposta interactiva, es fan aparèixer tots els
aspectes del cicle hidrològic, però també els recursos no convencionals i la manera d'aprofitar els recursos i de preservar-los, des
d'una vessant integradora.
Els alumnes plantejen els conceptes de bona praxis i s'exemplifiquen alguns exemples de mala praxis al món i es discuteix
possibles alternatives

Objectius específics:
L'alumne aplica els seus coneixements previs a desenvolupar el cicle hidrològic global, visibilitzant les obres hidràuliques i els
conceptes de reutilització amb una perspectiva enginyeril i una visió ambientalista
Veure com els coneixements que ja tenen els alumnes els permet plantejar solucions a problemes molt complexos d'abast
mundial. La metodologia és proposar 4 problemes reals, 2 que són casos de mala praxis des del punt de vista de la hidro
superficial, i 2 de la subterrània. Els alumnes treballan els casos en grups i proposen solucions.

Dedicació: 9h 36m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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Formació de precipitacions

Descripció:
Descripció de la formació d'aigua de pluja i tipus freqüents de precipitació

Objectius específics:
Familiar a l'alumne amb els diferents orígens d'un succés de pluja, sobretot en el nostre entorn

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Mesura de dades de pluja

Descripció:
Dades de pluja recollides p rlos organismes oficials. Aparells més habituals usats per registre

Objectius específics:
Transmetre a l'alumne les fonts de dades de pluja existents, AEMET, SMC, etc. Conèixer els aparaor de registre més utilitzats

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Dades extrems de precipitació. corbes IDF

Descripció:
Resum de dades de pluja extrema: corbes IDF. Processos d'obtenció. Corbes IDF a partir de dades i corbes IDF sintètiques

Objectius específics:
Transmetre el missatge a l'estudiant que en qualsevol estudi d'inundacions, el risc natural més habitual en el nostre entorn, ha de
partir d'una IDF, oficial, o bé sintètica

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Pluges de projecte: pluges sintètiques, tipus i aplicació

Descripció:
Transmitir el concepto de lluvia de diseño para cualquier Cálculo hidrológico, asociada a una Probabilidad de ocurrencias periodo
de retorno

Objectius específics:
Explicar els tipus més usuals de pluges de disseny o projecte, segons tipus de precipitacions en cada zona geogràfica

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Intercepció, Evapotranspiració i pèrdues per emmagatzematge en depressions

Descripció:
S'introdueix el concepte de pèrdues de precipitació, el balance entre pluja bruta i pluja neta, i es descriuen les pèrdues per
intercepció, ET i emmagatzematge en depressions

Objectius específics:
Plantejar la importància d'aquests processos de pèrdues, segons l'escala de temps de l'estudi. S'introdueixen processos de
quantificació d'aquestes pèrdues

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Pèrdues per infiltració: models de infiltración.Horton, pèrdues lineals i índex fi

Descripció:
S'introdueix el concepte d'infiltració, pérdidamás rellevant de totes. Es descriuen diferents models de pèrdues per infiltració en la
literatura tècnica
S'introdueix el proveso de el nombre de corba, deasrrollado pel SCS per a descriure les pèrdues per infiltració

Objectius específics:
S'introdueix a l'alumne en la quantificació de les pèrdues d'un succés de pluja i les seves incerteses. Es mostren alguns dels
processos més usuals en la pràctica professional
El procediment de CN és un dels més usats a nivell professional arreu del món. L'estudiant ha d'entendre les bases i la seva
aplicació a una conca natural.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Propagació de hidrogramas. Canvis en l'hidrograma al desplaçar-se en la llera

Descripció:
L'últim dels grans processos del cicle superficial. Descripció dels canvis que pateix l'hidrograma al propagar-se per una llera.

Objectius específics:
Conèixer els efectes sobre un hidrograma del processos de propagació, laminació de cabals, retard del cabal punta, etc.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Propagació en embassaments. Càlcul de laminacions

Descripció:
Explicar l'efecte d'un embassament de laminació com a protecció de poblacions. Hipòtesi i efecte laminador d'embassament.
Càlcul de la reducció de cabals
Pràctica de curs: disseny d'un embassament de laminació per protegir una població

Objectius específics:
Proporcionar al estudiante el conocimiento de cómo un embalse atenúa puntualmente el pico de un hidrograma. Criterios de
diseño de embalse
Maneig de el programa HMS per càlcul hidrològic i disseny d'obres hidràuliques

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

Propagació en lleres naturals. Mètode de Muskingum

Descripció:
Propagació en lleres: mètode de Muskingum

Objectius específics:
Introduir mètodes de quantificació de l'atenuació del cabal punta. Mètodes hidrològics i hidràulics

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

avaluació

Dedicació: 19h 12m
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

sistemes aqüífers

Descripció:
Es defineix aqüífers i els seus tipus. Nivell frètic. Llei de Darcy

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Equació de conservació i xarxes de flux

Descripció:
Es planteja l'equació del flux com a balanç de massa. Es defineixen condicions de contorn i inicials. Es resolen alguns exemples
sencills però amb interés físic
Traçat de xarxes de flux; càlcul de descensos; balanç hídric; càlcul de temps de trànsit

Objectius específics:
Conéixer l'equació no com un ens teòric, sinó buscant la seva aplicabilitat a problemes hidrològics
Els alumnes aprenen a traçar xarxes de flux amb casos concrets i a fer els càlculs corresponents a balanç hídric a partir de les
xarxes

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Hidràulica de captacions

Descripció:
Captacions en règim estacionari i transitori; problema invers: estimació de paràmetres: superposició; efectes de contorn (teoria
de les imatges). Detalls constructius de pous
Resolució de problemes en classe de càlcul de descensos i estimació de paràmetres hidràulics

Objectius específics:
Estimar els efectes de bombament d'un pou sobre un aqüífer en diverses condicions de proximitat de altres pous o contorns;
aprenen a estimar paràmetres hidràulics a partir d'assajos de bombament i entenen els detalls constructius d'un pou

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Qualitat i contaminació

Descripció:
Qualitat d'una aigua potable; hidroquímica; contaminació d'aqüífers; processos de transport de soluts
Resolució de problemes en classe d'hidroquímica i contaminació d'aqüífers

Objectius específics:
Avaluar una anàlisi química d'aigua; obtenir unes nocions d'hidroquímica que permetin avaluar els efectes de la contaminación de
l'aqüífer i la seva possible evolució en l'espai i el temps

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 7h



Data: 04/12/2022 Pàgina: 7 / 7

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.

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.

Cadascuna de les dues parts de l'assignatura té un mínim de dues proves. A més a la part de superficial, el treball de curs compta un
25% de la nota final de la part de superficial
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