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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE-CA-22HJ.  Enginyeria  del  medi  ambient  i  del  paisatge.  Legislació  i  gestió  mediambiental.  Principis  del  de desenvolupament
sostenible; Estratègies de mercat i de l'exercici professional; Valoració d'actius ambientals.

Genèriques:
CG8. Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
CG10. Capacitat per a la recerca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació.

Transversals:
CT5. Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en
l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
CT6. Aprenentatge autònom. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.

METODOLOGIES DOCENTS

No es pot aprendre sense una determinació i esforç personal ineludible. A partir del primer dia de classe els estudiants disposaran de
material de recolzament que podran trobar a ATENEA perquè puguin començar a aprendre de forma autònoma els conceptes bàsics
que es pretenen transmetre al llarg de l'assignatura. D'aquesta manera durant les classes d'explicació teòrica i durant les pràctiques
els alumnes podran participar de forma més activa així com aprofitar millor els conceptes explicats pel professorat. L'estudiant ha de
comprendre que les classes són elements complementaris,  molt  importants i  que no tenen cap sentit  sense un esforç d'auto
aprenentatge per part d'ells. Les classes seran participatives. Durant les classes de teoria el professorat plantejarà qüestions per
incentivar la participació dels estudiants. S'utilitzarà el material de suport que els estudiants disposaran a ATENEA. Les activitats en
grups petits permetran una interacció més propera entre estudiants i professorat i  entre els mateixos estudiants. En aquestes
sessions els estudiants tindran un pes més rellevant. El professorat actuarà més aviat com a facilitador per orientar les activitats del
estudiantat

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Els estudiants hauran de ser capaços de demostrar que han adquirit els fonaments científics i tècnics que determinen l'aprofitament
de les aigües residuals i dels residus orgànics. Tanmateix hauran de ser capaços de fer una programació de reg d'una explotació,
quant s'utilitzen aigües regenerades, i una bona programació de fertilització a base de residus orgànics, tenint en compte aspectes
agronòmics, ambientals i normatius.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 40,0 26.67

Hores grup petit 20,0 13.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Els residus orgànics: sostenibilitat i compromís social

Descripció:
En aquest contingut es dona a conèixer l'origen dels residus i dels subproductes orgànics. Igual que passa amb les aigües
residuals aquests productes constitueixen al mateix temps un recurs si s'aprofiten adequadament o be un problema ambiental si
no es gestionen correctament. S'analitzarà la importància dels principals residus (FORM, fangs, dejeccions ramaderes, etc.).

Objectius específics:
- Assolir els coneixements per a diagnosticar els diferents residus orgànics generats en l'àmbit agrícola, ramader, municipal i
industrial

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes de teoria
Activitat 2: Prova individual d'avaluació
Activitat 4: Sessions dirigides d'exercicis
Activitat 5: Visites

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 9h

Tractament d'aigües residuals

Descripció:
En aquest contingut es tracta sobre l'origen de les aigües residuals. S'assenyala que les aigües residuals representen alhora un
recurs i un problema ambiental si no es gestionen de forma correcte. Es caracteritzen des d'un punt de vista fisicoquímic i
microbiològic tenint en compte el seu possible aprofitament en agricultura. Es donen a conèixer les principals tecnologies de
tractament per a regenerar aigües residuals. Es descriuen els principals processos físics, químics i biològics. Es destaquen els
tractaments biològics aerobi i anaerobi.

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes de teoria
Activitat 2: Prova individual d'avaluació
Activitat 4: Pràctiques d'aula
Activitat 5: Visites

Dedicació: 23h 30m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 13h 30m
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Aprofitament agrícola d'aigües regenerades

Descripció:
Un cop caracteritzades les aigües residuals tractades es fa una valoració sobre la seva aptitud per a ésser utilitzades com a aigües
no convencionals per a reg. Es dona a conèixer la normativa estatal que determina el seu aprofitament. Es plantegen els criteris
agronòmics que cal seguir per poder utilitzar aquestes aigües en agricultura o jardineria. S'estableixen les bases per a la
programació del reg amb aigües regenerades.

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes de teoria
Activitat 2: Prova individual d'avaluació
Activitat 4: Pràctiques d'aula
Activitat 5: Visites

Dedicació: 23h 30m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 13h 30m

Tractament dels residus orgànics

Descripció:
En aquest contingut es caracteritzen físicament, químicament i microbiològicament els residus orgànics d'acord al tractament al
que seran sotmesos. Es veuen les principals tecnologies de tractament de cara al seu aprofitament en agricultura, es destaquen
el compostatge i la digestió anaeròbia

Objectius específics:
- Conèixer els aspectes biològics i ambientals dels tractaments biològics
- Conèixer les característiques esperables del productes resultants dels tractaments biològics

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes de teoria
Activitat 2: Prova individual d'avaluació
Activitat 4: Sessions dirigides de problemes
Activitat 5: Visites

Dedicació: 43h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 27h
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Aprofitament agrícola de residus orgànics

Descripció:
Un cop caracteritzats els principals residus orgànics i els productes del seu tractament, es plantejaran les diferents opcions d'ús
en aplicació agrícola tenint en compte criteris agronòmics i normatius, des d'un punt de vista teòric i pràctic. S'explicaran els
conceptes de fertilització amb diferents objectius.

Objectius específics:
- Entendre els aspectes principals de la utilització agrícola de residus i productes
- Ser capaç de realitzar programes de fertilització

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes de teoria
Activitat 2: Prova individual d'avaluació
Activitat 4: Sessions dirigides de problemes
Activitat 5: Visites

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 27h

ACTIVITATS

Classes d'explicació teòrica

Descripció:
Sessions d'aula fins a completar 40 h. Els ítems d'aquesta activitat són els descrits en l'apartat de continguts.

Objectius específics:
Indicats en els continguts de cada tema.

Material:
Presentacions de classe, biobliografia. Calculadora

Lliurament:
Tasques a Atenea

Dedicació: 95h
Grup gran/Teoria: 38h
Aprenentatge autònom: 57h

Proves d'avaluació

Descripció:
Es tracta de 4 presentacions orals individuals. 2 es realitzaran a mig curs i les altres 2 al final del mateix. Contindran qüestions
sobre els conceptes i habilitats relacionades amb els objectius d' aprenentatge de l'assignatura

Objectius específics:
Garantir que l'estudiant ha adquirit els conceptes, coneixements i les habilitats objecte de l'assignatura

Lliurament:
Lliurament de 4 presentacions en format PPT

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h
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Pràctiques d'aula

Descripció:
Sessions d'aula de 2 hores de durada. El profesorat proposarà exercicis relacionats amb l'aprofitament d'aigües regenerades i el
tractament i aprofitament de residus orgànics.
La classe es dividirà en grups de 3-4 persones per facilitar l'atenció del professorat i per a fomentar la participació i la discussió.
A l'inici de la sessió es repassaran els continguts teòrics necessaris per a la realització de la pràctica.
Els exercicis seran corregits i retornats als estudiants.

Objectius específics:
Al finalitzar l'activitat l'estudiant haurà de ser capaç de:
- Avaluar l'aptitud d'una aigua regenerada per a ésser aprofitada en agricultura a partir de la seva analítica (fisico-química i
microbiològica).
- Dissenyar una programació de reg amb aigües regenerades
- Avaluar l'aptitud dels residus orgànics i els productes del seu tractament per a ésser utilitzats com a fertilitzant o esmena.
- Dissenyar una programa de fertilització

Material:
Material disponible a ATENEA, papel, calculadora

Lliurament:
Els estudiants hauran de lliurar els exercicis i informes en el termini previst.

Dedicació: 11h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 1h

Visites temàtiques

Descripció:
Es realitzaran sortides vinculades a la temàtica de l'assignatura:
- Estació de tractament d'aigües residuals
- Planta de tractament de residus sólidos orgànics

Objectius específics:
Els mateixos que els de les pràctiques d'aula, de els quals aquestes visites seran un complement

Material:
Prèvia a les visites es donarà informació detallada als estudiants

Dedicació: 25h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 15h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final resulta de la equació següent:
Nota Final= 0.75* N1 + 0.20* N2 + 0.05* N3
N1 = 0.25 * Pl.1 + 0.25 * Pl.2 + 0.25 * Pl.3 + 0.25 * Pl.4
On:
PI.1 és la qualificació corresponent a tractaments d’aigües residuals
Pl.2 és la qualificació corresponent a tractaments de residus orgànics
Pl.3 és la qualificació corresponent a aprofitament de residus orgànics
Pl.4 és la qualificació corresponent a aprofitament d’aigües regenerades

N2: resulta de l’assistència i lliurament d’informes i/o exercicis a les classes pràctiques
N3:resulta de l'assistència a les sortides establertes

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'assistència i realització de les activitats proposades és obligatòria. Les tasques s'han de lliurar en el termini establert.
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