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Objectius generals: 
• Comprendre el sòl com a sistema natural i les seves interrelacions amb d'altres components dels 

ecosistemes terrestres. 
• Diferenciar els principals components del sòl i interpretar les seves propietats en relació al medi 

ambient que l’envolta. 
• Saber descriure i interpretar el sòl al camp en relació als factors formadors de sòls 
 
PROGRAMA 
 
El sòl i el seu entorn 

1. El sòl i la humanitat. Funcions del sòl dins els ecosistemes. Ús, degradació i conservació de sòls. 
2. El sòl com a component i recurs del medi natural. El sòl, una interfase entre els minerals, l'aigua, 

l'aire i la vida. La formació del sòl. Perfil del sòl i horitzons. 
3. Factors formadors de sòl: material parental, clima, geomorfologia, activitat biològica i temps 

L’arquitectura del sòl i les seves propietats físiques 
4. Textura: La mida de les partícules del sòl condiciona algunes propietats físiques i químiques del 

sòl 
5. L'estructura del sòl i la porositat. Formació d'agregats i estabilitat de l'estructura. Densitat aparent. 

L'aireació del sòl. 
Els components minerals del sòl  

6. Material parental formador de sòl. Roques i minerals del sòl. Meteorització i complex d'alteració. 
Propietats del sòl relacionades amb la roca mare. 

7. Els col·loids minerals del sòl: minerals d'argila i òxids de ferro i d'alumini. Propietats d'adsorció 
d'ions i d'aigua de les argiles. 

L’aigua del sòl 
8. El paper del sòl en el cicle de l’aigua. El sòl com a reservori d'aigua. Infiltració, percolació i 

drenatge. El contínuum Sòl-Planta-Atmosfera. La solució del sòl. 
9. Contingut d’aigua al sòl i potencial hídric. Corba característica d’humitat. Aigua disponible per a 

les plantes. 
La matèria orgànica del sòl 

10. Cicle de la matèria orgànica al sòl. Distribució de la matèria orgànica del sòl en el perfil. 
Descomposició, mineralització i humificació 

Les propietats químiques del sòl  
11. El complex adsorbent del sòl. Capacitat d'Intercanvi Catiònic i Aniònic. Tipus d'ions. Equilibri 

químic entre els ions de la solució del sòl i els del complex de canvi. 
12. El pH del sòl. Acidesa i alcalinitat. pH i saturació de bases. Capacitat d'esmorteïment. Relació del 

pH i la disponibilitat de nutrients. 
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PRÀCTIQUES: 
 
1. Sortida guiada de camp: observació i interpretació de sòls 

Aquesta pràctica és obligatòria i té per finalitat introduir l’estudiant en l’estudi dels sòls al camp. 
Consisteix en una sortida d’un dia sencer amb els professors a triar entre 3 divendres (s’obriran llistes 
perquè us apunteu. Les dates de les sortides són els divendres: 19 i 26 d’octubre i 9 de novembre 
2007 

 
2. Descripció i interpretació d’un sòl familiar a l’estudiant 

Aquesta activitat té caràcter avaluatiu. L’estudiant ha de triar i descriure un sòl proper a casa seva, o 
d’una zona que conegui. L’objectiu és que l’estudiant observi el perfil, reconegui els seus elements i 
els descrigui, seguint una guia. Calen dues visites a la zona necessàries per a elaborar un informe 
final. Aquest treball es pot fer en grups de 2 o de 3 persones. La pràctica consta de 3 fases: 1) 
Descripció de l’àrea d’estudi; 2) Descripció del perfil i 3) Elaboració de l’informe. 

 
Document a entregar Data d’entrega 

Fitxes Zona d’estudi i Fitxa perfil Dimecres 28 de novembre 2007 
Informe final (format article de 4 pàg.) Dimecres 19 de desembre 2007 

 
AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
 

• Examen, que inclourà teoria, resolució de problemes i interpretació de perfils 70%. 
• Informe de l’estudi d’un sòl al camp 30%.  

La presentació a l’examen determina una nota a la convocatòria. Si hi ha una part de l’assignatura 
aprovada al febrer, hi ha l’opció de guardar la nota d’aquesta part per setembre. 


