
Professor: Esteve CARDELLACH 

1.- Recursos naturais i recursos minerals. Concepte de dipbsit mineral. Aspectes econbmics. 

2.- Naturalesa i morfologia dels principais tipus de dipbsits de menes metal.liques. Processos 

geologics generadors de dipbsits de menes metal.liques. Models genetics. 

3.- Metodes d'estudi. Petro@a de menes. Estabilitat mineral. Alteracid de l'encaixant. 

Inclusions fluides. Isbtops estables. 

4.- Fluids hidrotermais: origen i fluxe dels fluids. Transport i deposició dels metalis. Solucions 

hidrotermais meteoriques. Saimorres de c o n a  Sistemes hidrotermds actuais. Sistemes 

hidrotermals magmgtics. 

5.- Dipbsits en roques mhfiques i ultramafiques: cromita Platinoids. Sulfurs de Ni-Co. Oxids de 

FeTi. 

6.- Dipbsits en carbonatites i complexos alcalins. 

7.- Dipbsits associats a roques felsiques: filons amb Sn-W. Pegmatites. Skarns. Pbrñrs cuprifers. 

8.- Dipbsits vulcaaogenics de s u l h  massius. 

9.- Dipbsits epitermals de Au-Ag. 

10.- Dipbsits de Pb-Zn-Cu-Ag en seáiments. 

1 1 .- Dipdsits de Cu-U-V en red-beds. 

12.- Dipbsits sedimentaris de Fe i Mn. 

13. - Dipdsits de concentració mecanica. 

14.- Dipbsits de concentració residual. Oxidació de sulfurs i enriquiment supergenic. 

15.- Impacte ambiental de l'explotació i ús dels recursos naturals. 
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S'intenta que i'alumne conegui els metodes i tecniques d'estudi dels dipdsits minerals i 

l'importancia que tenen en el desenvolupament dels models genetics com a base de l'exploració 

m i n a  Es revisen els diferents tipus de dipbsits de menes metal.liques fent especial enfasi en 

els aspectes economics. 

METODOLOGIA 

Les classes tedriques van acompmyades de sessions practiques de laboraton on es trebatla en 

l'identificació de les menes metal.liques i en l'estudi de textures amb el rnicroscopi de reflexió. 

Les sessions es complementen amb sortides de camp. 

SISTEMA D'AVALUACIO 
- 

Consta d'un examen t d n c  i un de practic (laboratori) que cal aprovar separadamenf amb una 

contríbució de 213 i 113 respectivament, sobre la nota final. 


