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RESUM DEL CONTINGUT 

L' assignatura s'inicia amb un estudi detallat del cicle hidrològic fent un èmfasi especial en la 

incidència de les activitats dels éssers humans en la qualitat de les aigües . 

Es fa un esforç important perquè l'alumnat conegui les instal ' lacions que permeten garantir un 
proveïment d'aigües correcte i una depuració de les aigües que redueixi al mínim els impactes 

ambientals, especialment pel que fa a les possibles malalties de transmissió hídrica. 

Addicionalment, s'estudia la resta de les relacions de l'aigua amb la salut, tractant de les aigües termo 

minero medicinals, de les activitats dels balnearis i de les aigües envasades. 

Finalment, es detallen les pràctiques de presa de mostres i analítiques, tant des del punt de vista teòric 

COlli fent pràctiques en laboratori. 

OBJECTIUS DOCENTS 

Amb un curs d'una marcada orientació envers els aspectes sanitaris pràctics de la hidrologia, es pretén 
que l'alumnat conegui tots els aspectes de la disciplina que li poden ser útils en la seva futura tasca 

com a professional sanitari. 

METODOLOGIA DOCENT 

En l'assignatura s'impartiran les classes magistrals necessàries acompanyades de material audiovisual 

abundant (diapositives, vídeos). 

E~ programaran visites a instal'lacions de tractament d'aigües, tant potabilitzadores com depuradores 

i a zones naturals que mereixin atenció especial (aiguamolls, zones costaneres, etc.). 

Finalment, es programaran pràctiques que consisteixen en la preparació d'una sortida de camp, la 
sortida amb presa de mostres i l'analítica d'aquestes mostres. Finalment s'indicarà com es redacta un 

informe d'aquesta analítica. 

CRITERIS I FASES D'AVALUACIÓ 

L'avaluació serà continuada, tenint en compte l'interès i l'assistència de l'alumne i la seva participació 

en el desenvolupament de l'assignatura. 

Addicionalment es farà un examen final que consistirà en l'avaluació d'un cas pràctic. 

COORDINACiÓ 
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DISTRIBUCIÓ D'HORES DE TEORIA, SEMINARIS, LABORATORI, PRÀCTIQUES DE 
CAMP, ETC. 

Pel fet que d'un any acadèmic a l'altre hi ha grans variacions en el nombre d'alumnes, la distribució 
de les activitats canvia encara que no ho faci la distribució de crèdits, que és la següent: 

- Teoria: 45 hores (4,5 crèdits) 

- Seminaris: 5 hores (0,5 crèdits) 

- Laboratori: 20 hores (1,3 crèdits) 

- Pràctiques de camp: 14 hores (0,7 crèdits). Inclou visites a instal.lacions 

PROGRAMA DE CLASSES TEÒRIQUES 

I. Hidrologia. Definició i importància. El món de l'aigua a Catalunya. Competències. 

q ¡ 2. El cicle de l'aigua. Descripció. Modificacions per l'activitat humana. El clima l'aigua. I 
Importància de l'aigua en la societat. Relació amb l'economia. 

3. L'aigua atmosÏerica . Nocions de meteorologia. Precipitacions. Pluviositat. 

4. Aigües epicontinentals. Aigües circulants: rius i altres corrents . Descripció de règims i qualitats. 
Ús per a proveïment. 

5. Aigües estanyades. Naturals artificials. Llacs: descripció tipus. Embassaments: Ús per a 
proveïment. 

6. Aigua de mar. Característiques i moviments. Oceans i mars en el clima. Fenòmens de dispersió. 
Interfície continents-mar. Transport de materials. 

7 . L'aigua en el sòl. Els sistemes SPAC. Relació aigua/sòl. Escorriment 
Evapolranspiració. 

infiltració. 

8. Aigües subterrànies. Aqüífers. Possibilitats d'ús. Relacions amb les aigües superficials. Recàrrega. 
Prospecció d'aigües. Pous i manant iaIs. 

9. Aprofitaments de l'aigua. Aigües per a agricultura i ramaderia. Aigües per a indústria. Aigua per 
a proveïment. Mètodes de tractament. Distribució. 
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lO . Aigües termo minero medicinals. Crenoteràpia i talassoteràpia. El fenomen balneari . Mètodes 
de cura. Aplicació d'aigües i llots. Situació actual de les cures balneàries. Els balnearis a Catalunya, 
Espanya i Europa. 

Il . Les aigües envasades. Mercat, presentació distribució. Aigües minerals aigües potables 
preparades. 

12. Les aigües residuals. Generació, recollida tractament. Operacions processos unitaris . 
Reutilització. 

13 . L'aigua i la sanitat. Importància dels tractaments. Discussió de la desinfecció d'aigües. Malalties 
de transmissió hídrica. 

14. Mostratge i anàlisi d'aigües. Mètodes i aparells de mostratge. Analítica físico química 
microbiològica. Presentació de resultats. Interpretació. 

15. Legislació. Municipal, catalana, espanyola i europea. La Llei d'aigües de 1985. 

PROGRAMA DE CLASSES PRÀCTIQUES 

- Teoria del mostratge d'aigües. Conservació de les mostres 
- Preparació de la sortida al camp. 
- Sortida al camp i mostratge. Analítica de camp (pH, conductivitat, temperatura, oxigen dissolt,). 
- Analítica de laboratori. Anàlisis fisicoquímiques (clorurs, matèria orgànica fàcilment oxidable,) i 

microbiològiques (determinació de coliformes). 
- Avaluació dels resultats de l'analítica. 
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