Geologia (Programa curs 2000-2001)
Professor A. Obrador
Programa de teoria (4,s credits)
1.- introducció. La 'l'erra i la Geologia. Objectius de la Geologia.
2.- El Sistema Solar. Planetes interiors i planetes exteriors.
3.- El Sistema Terra. Generalitats i peculiaritats. La Terra un sistema dinhic. Sistemes de
representació.
4.- Estnictura, composició i constihcií, de la Terra. Les discontinifitats composicionals i
mecaniques: el seu significat.
5.- Sismicitat, magnetisme, gravetat i flux termic.
h.- Processos geologics i el cicle geologic. Processos endogens o exbgens.
7.- Materials geologics. materia cristal*lina, minerals i roques.
8.- Magmatisme i roques ígnies. Magmes: origen, composici'ó, evolució i cristal.lització. Roques
ígnies (plutoniques, volcaniques i si~bvolcAniques).Criteris de classificació i principals
roques ígnies.
9.- Vulcanisme i plutonisme. Materials i tipus d'aparells v o l c ~ i c s .
10.- El cicle geologic extern. Meteoritmcií, i erosió. E! sol i el sediment.
11.- Roques sedimentaries. Litificació i diagenesi. Tipus de roques sedimentaries i cnteris de
classificació. Els fossils com inclusions importants en els sediments i en les roques.
12.- Metamorfísme. Concepte i factors. Graii metamorfic. Roques metambrfiques.
13.- Tectonica. Deformació de roques. Comportarnent fragil i dúctil. Plecs, diaclasis i falles.
Altres estmctures d'origen tectonic.
14.-Formació i evolució del relleu. Sistemes.
15.- El registre geologic. Sedimentació i tectonica. Discontinuitats. Transgressions i regressions.
16.- El temps geologic. Edat de la Terra. Datacions relatives i absolutes. L'escala del temps
geologic.
17.- Geologia global i tectonica de plaques. Evolució de l'escorqa de la Terra.
18.- Geologia historica. Els condicionaments geologics de la historia de la vida.
19.- Geologia regional. Grans trets de !a geologia de la penínsi!la I1-erica: la seva relwció amb la
geologia europea. Geologia de Catalunya.
20.- Geologia aplicada. Recursos geologics. Risc geologic. Patimoni geologic. Cartografia
geologica i temhtica.

Programa de praictiques (1,5 crkdits = dos dies de camp)
1.- El mapa topografic. Observació i establiment d'unitats geologiques. 1)iscontinuitats. El mapa
geolbgic.
2.- Geologia de la val1 inferior del Llobregat.

-

El curs es desenvolupara a partir de les directrius basiques que s'aniran donant sobre els temes
del programa. Les classes dels divendres es dedicaran al mapa topografic i geologic i a la
planificaci6 de les sortides de camp. Cal portar estris de dibuix.
Les sortides de camp es realitzaran a peu a partir del lloc de trobada indicat en el taulell
d'anuncis de la secció i/o de la unitat d7Estratigratiao amb autocar. Els desplagaments fins
el lloc de trobada correran a chrrec dels aliimnes sense que el professor hi tingui cap
responsabilitat d'organització.
La inscripció a un dels quatre gmps de practiques, planificats per la Secció de geologia, es pot
fer a la vostra conveniencia fins a un mdxim de 25 aliamnes/gn!p.
..Es fara un examen dels continguts teorics i practics desenvolupats durant el curs.
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