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FÀCIES SILICOCLÀSTIQUES

PROFESSOR
JOAN POCH SERRA
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Fàcies Silicoclàstiques

► ORIENTACIÓ DEL CURS I ORGANITZACIÓ

Classes teòriques

Treballs en grup d’alumnes

Exercicis individuals

Pràctiques de camp

Examen
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Organització del curs

►SETEMBRE
27
29

►OCTUBRE
4
6

11
13
18
25

►NOVEMBRE
15
17
22
24
29

►DESEMBRE
1

13
15
20

►GENER
10
12
17
19

Classes teoria = 21 sessions.
Dimarts i dijous d’11 a 12h
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Organització del curs

Programa simplificat
1. Organització del curs.
Conceptes fonamentals (1ª part)
2. Fàcies silicoclàstiques. Abast del concepte i aplicacions.
3. Estratigrafia seqüencial. 
3.1. Diagrames de Wheeler i Fisher (Exercici individual).
Aplicació de les fàcies a l’estudi d’ambients sedimentaris
4. Ambients sedimentaris continentals (Exercicis individuals).
4.1. Fàcies al·luvials.
4.2. Fàcies fluvials.
4.3. Fàcies lacustres.
4.4. Fàcies eòliques.
5. Ambients sedimentaris de transició.

5.1. Fàcies deltaïques (Exercicis individuals).
5.2. Sistemes fluvio-deltaics dominats per avingudes.

Pràctiques de camp
Objectiu: fàcies continentals, de transició i marines. 
Sessió de teoria: fàcies turbidítiques.
Grup 1: del 7 al 10 de novembre.
Grup 2: del 11 al 14 de novembre.
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Organització del curs

5.3. Fàcies de platges i illes barrera.
5.4. Fàcies d’estuaris.
5.5. Fàcies d’offshore.
5.6. Plataformes silicoclàstiques.

Conceptes fonamentals (2ª part)
6. Meteorització.
7. Mecànica de fluids.
8. Transport i sedimentació.
9. Estructures sedimentàries.

10. Ambients sedimentaris marins.
10.1. Fluxos turbulents.
10.2. Sistemes turbidítics.

11. Fluxos piroclàstics.

12. Presentació oral dels treballs en grup.
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Organització del curs

Treball en grup de 2 alumnes
Triar un tema entre els següents:

•Fàcies de qualsevol ambient sedimentari continental, 
de transició o marí; pot incloure les fàcies piroclàstiques
i les fàcies sedimentàries de la superfície de Mart.

NORMATIVA:

• Cal seguir un guió acordat amb el professor.

• Data de lliurament per correcció: 20 de desembre.

• Data de lliurament amb les correccions fetes: 19 de gener.

• Extensió màxima: 25 fulls (1 cara, arial 12).

• Lliurar còpia en paper i còpia digital.

• Presentació oral de 10 minuts (power point) (Opcional)

• Pòster  (opcional).
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Organització del curs
Pràctiques de camp (Prof. Joan Poch i Ferran Climent)

► 2 grups: G1 i G2

Novembre: G1 = dies 7, 8, 9 i 10;   G2 = dies 11, 12, 13 i 14

► Lloc: Conca d’Aínsa (Comarca de Sobrarbe, OSCA)

► Temes generals que es tractaran:

•Metodologia de treball de camp de detall

•Anàlisi de fàcies (descriptiu i genètic)

•Interpretació de fàcies elemental

•Introducció a l’anàlisi d’estratigrafia seqüencial

► Tipus de fàcies a tractar en general:

• Fàcies i sistemes clàstics marins profunds (turbidítics)

• Fàcies i sistemes fluvials i deltaïques

Es dóna èmfasi particular en el reconeixement de processos 
de transport i deposicionals per fluxos gravitatoris

S’HA DE LLIURAR UN INFORME DE LES PRÀCTIQUES
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Organització del curs

Exàmens i activitats que puntuen 
per la nota final:

►Com es confecciona la nota de la convocatòria de febrer?

A més de realitzar l'examen escrit, de tipus convencional, 
puntuaran totes aquelles activitats que s’hagin fet per part 
dels alumnes, ja siguin en grup o individualment

Informe de les pràctiques de camp.

Treball en grup / presentació  de tipus oral / pòster.

Exercicis individuals (campus virtual).

►L'examen de juny: nota única, puntuació obtinguda
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