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INTRODUCCI~. ASPECTES BASICS 
Presentació del curs- i comprovació de nivell. 
La Geologia. Ambits d'estudi. Relacions amb el medi arnbient. Objectius generals i 

especifics. 

El globus terrestre. Atinosfera, lidrosfera i iitosfera. Regions fisiografiques del planeta. 
Els cicles geologics. Procesos endogens i exogens. Incidencia en el medi ambient. 

Evolució del coneixement geologic. 

CONSTITUCIO DE LA LITOSFERA 
9 Introducció. Distribucid dels e!ements químics a la tem. Minerals i roques. 

Els minerals. Tipus composicionals. Minerals formadors de roques i minerals d'interés 

economic. 
Les roques. Textma i coinposició. Classificacions. Tipus geriktics i cicle de les roques. El 

microscopi de polarització 
El calor intem de la Terra. Magmatisme i roques ígnies. Plutonisme i vulcanisme. 

Meteorització, erosió y sedimentació. Estratigrafia. Arnbients Geposicionals i conques 

sedimentaries. 
Les roques sedimentaries. Els processos de litificació i diagenesi. Tipus principals. 

o Enterrament i inetamorfisme. Les roques nietambifiques. 

ESTRUCTURA 1 DINAMICA DE LA LITOSFERA. RISCS GEOLOGICS 
e La Tectdnica global. Cinematica de les plaques litosfkriq~~es i coiisequkncies. 

La deformació natural de les roques. Processos fragils i dúctils. Falles i plecs. 

Associacions estructurals. Serralades i conques. Implicacions. 
o Neotectdnica. Els terratreinols. Distribució i predicció. L'interior de la terra a partir de la 

sismologia. 
El modelat del relleu. Agents morfogenetics. 

Processos gravitacionais i modelat de vessants. 
El modelat eolic i els deserts. 

Dinamica de les aigiies superficials. Les corrents fluvials. Xarxes hidrografiques. Events 

excepciorials i iiiundslcioris. 
Agents marins. Dinarnica i modelat litoral. 

Geomorfologia climatica. Patrons globals. Indicis d'evolució passada i futura. 

Relacions entre processos iriterris I externr. Tectdiica i topografía. Aixecatneat, 

exhurnació i erosió. L'evolució del relleu. 



CONCEPTES 1 PROCEDIMENTS ESPECIFICS DE LA GEOLOGIA 
3 El teinps en Geologia. Mktodes de datació de roques i yrocessos. L'escaia dels temps 

geologics. Revisió dels conceptes d'actualisme i catastrofisme. 
El registre fossil. Tafonomia i fossilització. Evolució de la biosfera. 

Noc.ions de Geologia regional. Les g r m  uriitats geologiques de la Periínsula Ibérica. TLa 

Geologia de Catalunya i l'entrorn geologic de les sortides de practiques de camp. 

RECURSOS GEOLOGICS 1 IMPLICACIONS MEDIAMBIENTALS 

Les aigües subtemanies. El nivel1 freatic. Moviinent de I'aigua sthterranea. La lley de 

Darcy. Aquífers. Impactes de I'extracció de I'aigua subterhea. La contarninació 

d'aquífers. 
3 Recursos minerals. Genesi i tipus de jacimerits iniiierals d'interks econornic. Les roques 

industrials. Extracció i impacte ambiental. Modalitats de restauració. 

Combustibles fossils: el carbó i els hidrocarburs. Genesi, migració i magatzems. 

Prospecció i explotació. Perspectives futures. 
Planificació del territori. El patrimoni geologic y la geoconservació. 

Gestió geologica de residus. Ernrnagatzematge i monitorització. Residus solids. Residus 

líquids. Residus perillosos. Residus raciiactius. 
Recapitulació. L'equilibri del planeta Terra. El canvi global. L'actuació mediambiental 

des del punt de vista de la Geologia. 


