
PROGRAMA DE GEODINAMICA EXTERNA 

1.- La Geodinamica Externa en la Llicenciatura de Geologiques. 

Ambit i camp d'estudi. ~rojecció teorica- Projecció aplicada. Evo- 

lució historica conceptual. 

2.- Tipus de raonament en geodinhica externa. Concepte del temps. 

Umbrals. Superposició. 

3.- Agents. Procesos. Formes. Estructures. Sistemes.' Etapes. 

4.- Variables independents. clima. . . Relleu temporal. AcciÓ autró- 

pica. ~ c c i Ó  biotica. -- - 
> .  

5.- Unitats morfodinamiques. Procesos zonals, ozonals. Sobrevi- 

vencia de procesos. Taxons. 

6.- Meteorització. Factors. Tipologia de reaccions- Efectes. 

7 .  - ~ d a f  icakió. Pedogénesi . Perfils i horitzons dels ,961s. Lleis 
de creixement i regulació. 

8.- Meteorització i transport. MeteArització i transport limitats 

o dominats. Balanc. 

9.- L'aigua com agent. Camp d'actuació i nivells escalars. Tipus 
d 1 aC-., ~,aciÓ. Cicle de i'aigua. 

10.-Conques. Característiques de forma. Xarxa hidrográfica. Hipso- 

metria. Integral Hipsométrica. 

11.-Avingudes. Hidrogrames. Components. Variables de caracteritza- 

ció. 

12.-Aports. Infiltració. Escorriment. ~ctuació conjunta de mecanis- 

mes i resultant camps f enomenolGgics d'af ectáció. 

13.-Procesos no endegats. Esquitxada. ~nalisi mecanismes. Lleis 

d'acció. Capacitat total de remoció. 



14.- Escorriment en lamina. Teoria de Horton. Analisi franja de 

no erosió. Extrems climatics. 

15.- Característiques físico-químiques de l'aigua. Parametres. 

Principis de hidrodinamica i de hidroestStica. 

16.- Flux. ~érdues d'energia. Numbre de Reynolds. Numbre de Frou- 

de. Equacions de resistencia. 

17 .- Energia de corrents. Energia especifica. Regims de circulació 
Procesos dominants en cambis de regim. 

18.- Potencial de freqament i d'arrossegament. Relacions arnb tamany 

de gra. AfectaciÓ a geometria de les Ilaes. 

19. - Condicionants de velocitat dels corrents. Seccions dk veloci- 
tat. Indexs de Chezy i de Manning. Mesures de velocitat. 

20.- Velocitat crítica. Equacions d'arrossegament de partícules. 

~érdues de volum per transport. 

21.- Carrega de corrents. Tipus de carrega. Mecanismes i potencials 

22.- Procesos en cons de dejecció. Relacions geometriques. Tipus 

de procesos dominants. 

' -. 
23.- Procesos en meandres. ~ipificació de meandre. Relacions geome- 

triques. Tecria de flux. 

24.- Procesos de lleres trenades. Caracteristiques i relacions 

d'equilibri. Relacions dinamiques entre meandres i trenes. 

25.- ~rosió hidrica total en conques. Síntesi de fases d'erosió, 

transport i deposició. Taxes d'erosió i Métodes de 'cálcul. 

26.- Procesos d'aigua marina. Fonts energétiques. Marees. Corrents 

Ones. Tipus de procesos. 

27.- El gel com agent. Característiques físiques de ven i gel. 

Cicle del ael. C a m ~  d'actuació. Réaim térmic. 



28. - Moviments de geleres . Mecánica de flux. Potencial d'arrosse- 
gament Balanc. 

29.- ~ h l s  gelats. Profunditat. Teories de cZlcul. Efectes de gela- 

da. Pervivencia. 

30.- El vent com ag.ent. Velocitat dlarrossegament. Procesos ini- -. 
cials. Procesos eolics. 

31.- ~aracterístiques mecaniques de sóls i roques. Parametres. 

Límits de consistencia. Estabilitat. 

32.- La gravetat com agent. Tipologia de mecanisnes F'inestabili- 

tat. Moviment's gravitatoris. -. -- 

33 .,- ~inamica de vessants. Procesos inicials. , Tipus de ' remoció. 
Balanc. . > 

34.- ~volució de perfil. Métodes dlestudi. Equacions de continui- 

tat. ~nalisi i critica. 

35.- Perfils caracterzitics. Arees templades humides. Components 

del Perfil. 

37.- Arees arides i semiarides. 'calides i fredes. Components del 

perfil. 

37.- Sintesi de perfils de vessants, Elements característics i 

banals. EvoluciÓ de pendents . 

38. - Climes en el passat geologic. irnprontes característiques. 

EvoluciÓ climatica. Resultants rnorfodin~niques dominants. 

39.- Variacions climatiques ~uaternaries. Mesures de paleotenpe- 

ratures. Influ~ncies de moments climatics passats. 

40.- Climes actuals. Grans conjunts morfoclirnátics: Mundials. Es- 

panya. Catalunya. Procesos actius. 

41.- Cartografia morfodinZnica. Variables característiques. Kivells 



42 .- Estudi de vessants. AcotaciÓ procesos actius. ~étodes repre- 

sentació. 

43. - Estudi de ~cotació procesos dominaqts. previsions 

a introducció variables. Endegaments. 

. 
44.- Geologia ambiental i ordenació del territori. Oferta i,impac- 

tes. Cartografia preventiva, prospectiva i correctiva. 

45.- Cartografia geoambiental i usos del territori. Variables ca- 

racteristiques. Qualitats representatives. Valoracions d'ap- 

titud i optimació. 
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