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DESCRIM~
Aquesta asignatura es desenvolupara mitjanpnt clases tebriques i dues sortides de
camp (consulteu les dades al calendari respectiu). A les clases tebriques es potenciara la
participació activa de I'estudiant fent discussions dels articles, referencies biblíogf5fiques i
vídeos de temes especifics.

PROGRAMA
1.- Definició de volca. Els volcans i la Hidria.
2.- Genesi del magma i emplapment dels volcans.
3.- Tipus de volcans i d'erupcions.
4.- Craters i calderes.
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6.- Utilització i efectes mediambientals dels volcans.
7.- Risc voldinic.
8.- Els volcans al nostre entorn m& proper. Vulcanisme al Sistema Solar.

.-

OBLIEHUSGENERALS; L'assig natura pretkn:
1.- Donar a I'estudiant una visió global dels processos volcanics terrestres i
extraterrestres.
2.- Familiaritzar a I'estudiant amb els conceptes de ciassificació, tant dels tipus de votcans
com d'erupcions i dipbsits derivats.
3.- Completar la formació de base en roques voldniques i els conceptes N e M e
hivernacle, H . volcaníc i energia geotémica.

OBJEflUS E S P E C
(PerÍtemes):
~ ~ En acabar el tema corresponent, I'estudiant hauri
de ser capar, de:
Tema 1
- Explicar, amb les seves prdpies paraules, I'origen i significa€del terme "volch".
- Recordar les relacions voldi - humanitat a la Histbria, tanmateix haurb de poder
comparar i jugar I'evolució en el coneixement dels processos volcanics.
Tema 2
- Identificar les zones del planeta a on es produeixen fenbmens volchnics.
- Aplicar els coneixements de la techica de plaques i relacionar-los amb la g6nesi dels
diferents tipus de magmes.
Temes 3,4 i 5
- Diferenciar entre els diferents tipus de volcans i erupcions seguint el criteri més adient.
- Enumerar i diferenciar les caracteristiques més importants d'una caldera, un criter, els
tipus de laves i els dipbsitc piroclistics.
- Classificar un volci qualsevol basant-se en els seus diferents elements.
Tema 6
- Explicar amb les seves prbpies paraules els efectes de les diferents erupcions a
I'atmosfera i al medi ambient.
- Diferenciar i quantificar els beneficis o pejudicis que pugui causar un vol& i els
procescos relacionats.

Tema 7
- Explicar ek diferenl dtodes d'estudi d'una zona volcanica per pedir o avaluar els riscs
potencials.
- Deduir la mqmtanc'i de Ikcrement en I'ús dels d i c i s de mostres, tant petrogr5fiqws
com gasoses, i de les tecniques de detecció en els estudis per anunciar una possible crisi
volCatrica.
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 VALUAUO:
Es realitzara un examen final a un es determinara si l'alumne ha acunseguit els diferents
objectius de I'asignatura. També, es tindrh en consideració els següents aspectes:
assistencia a ctasse, interes demostrat a les sortides al camp i participació en ctasse,
principalment en les activitats referides a la lectura d'articles i referencies bibliogrhfiques.
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