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DESCRIPCIIÓ 
Aquesta assignatura es desenvolupari mitjaqant classes teoriques i dues sortides de camp (consulteu les dades al 
calendari respectiu). A les classes teoriques es potencia& la participació activa de l'estudiant fent discussions dels 
articles, referbcies bibliogrifiques i videos de temes específics. 
PROGR42CIA 
1.- Definició de volci. Els volcans i la Historia. 6.- Utilització i efectes mediarnbientals deis volcans. 
2.- Genesi del magma i emplqament dels volcans. 7.- Risc volcanic. 
3.- Tipus de volcans i d'empcions. 8.- Els volcans al nostre entorn més proper. 
4.- Criters i calderes. Vdcanisme al Sistema Solar. 
5.- Colades de lava i diposits piroclastics. 

OB]ETIUS GENERAL$ L'assignatura pretém 
1.- Donar a l'estudiant una visió global dels processos volcanics terrestres i extraterrestres. 
2.- Famiiiaritzar a l'estudiant amb els conceptes de dassificació, tant deis tipus de volcans com d'erupcions i diposits 

derivats. 
3.- Completar la fonnació de base en roques volcaniques i els conceptes d'$cte hiuernach, tire uoIt2m'c i eqiageotcírnica. 
O B J E T ~ S  ESPECÍFICS (Per temes): En acabar el tema corresponent, l'estudiant hawi de ser capas de: 
Tema 1 - Explicar, amb les seves propies parades, l'origen i significat del terme 'bolca". 

- Recordar les relacions volci - humanitat a la Historia, tanmateix h a d  de poder comparar i jutjar 
l'wolució en el coneixement dels processos volcanics. 

,Tema 2 - Identificar les zones del planeta a on es produeixen fenomens volcanics. 
- Aplicar els coneixements de la tectonica de plaques i relacionar-los amb la genesi dels diferents tipus 

de magmes. 
Temes 3,4 i 5  - Diferenciar entre eis diferents tipus de volcans i erupcions seguint el aiteri més adient 

- Enumerar i diferenciar les característiques més Mnportants d'una caldera, un criter, els tipus de laves i 
els dipOsits piroclastics. 

- Classificar un volci quaisevol basant-se en els seus diferents elements. 
Tema 6 - Explicar els efectes de les diferents empcions a l'atmosfera i al medi ambient. 

- Diferenciar i quantificar els beneficis o perjudicis que puguí causar un volcii i eis processos 
relacionats. 

- Explicar els diferents metodes d'estudi d'una zona volcanica per predir o avaluar els riscs potencials. 
- Deduir la impodncia de l'increment en l'ús dels analisis de mostres, tant petrogrifiques com gasoses, 

i de les tecniques de detecció en els estudis per anunciar una possible &si volcanica. 
Tema 8 - Identificar els tipus de vulcanisme que es poden trobar a Catalunya i Espanya, explicant les seves 

característiques comunes i no comunes. 
- Comparar els diferents tipus de manifestacions volcaniques al Sistema Solar. 

A VALUACI~: 
Es realitzad un examen finai a on es determinad si l'alumne ha aconseguit els diferents objectius de l'assignatura. 
També, es tindri en consideració els segients aspeaes: assisthncia a classe, interes demostrat a les sortides al camp i 
participació en classe, principalment en les activitats referides a la lectura d'articles i refe&ncies bibliogdiques. 
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