
Guia docent de Jaciments Minerals (Llicenciatura de Geologia, 3r any) 

1.- Identificació de l'assignatura 

Nom de l'assignatura: Jaciments Minerals 
Codi: 20423 
Nombre de credits: 6 credits actuals (3 de teoria i 3 de practiques), 4.4 ECTS 

2.- Objectius de I'assignatura. 

Coneixer els principals tipus de jaciments minerals. 

Aprendre el funcionament del microscopi de llurn reflectida. 

Identificar els principals minerals mena i textures. 

Entendre els processos formadors d'acumulacions minerals. 

Raonar i relacionar dades petrogrhfiques, geoquímiques, tectbniques, 

hidrolbgiques, etc. per aplicar-ho a l'exploració de dipbsits minerals. 

Aquests objectius es treballen simultaniament a les classes de caire més tebric, que 
inclouen les sessions informatives i de treball per grups, i a les classes de practiques de 
laboratori, amb la identificació de menes en mostra de ma i al microscopi de llum 
reflectida, i de caracterització de textures de cada jaciment. 

3.- Continguts. 

1. Introducció a l'assignatura: recursos naturals i minerals, reserves. 

2. Processos mineralitzants, transport de metalls i deposició mineral. 

3. Ús dels recursos minerals amb el pas del temps. 

4. Tecniques d'estudi 1: 

a. Partició d'elements traga. 

b. Isbtops estables. 

c. Isbtops radiogenics. 

5. Classificacions de dipbsits minerals. 

6. Processos mineralitzants d'origen igni. . 

7. Dipbsits minerals associats a roques mhfiques i ultramafiques: 

a. Cromita. 

b. Sulfurs de Ni. Sulfurs amb PGEs. 

8. Dipbsits minerals associats a roques alcalines: 

a. Carbonatites. 

b. Kimberlites. 

9. Exploració minera i avaluació. 



10. Processos mineralitzants d'origen metambrfic. 

1 1. Processos mineralitzants d'origen hidrotermal. 

Transport de metalls i mecanismes de deposició en medi aquós. 

12. Tkcniques d'estudi 11: 

a. Inclusions fluides: 

b. Alteració de l'encaixant. 

c. Estabilitat mineral. 

13. Dipbsits minerals associats a roques fklsiques: 

a. Pegmatites. 

b. Skarns. 

c. Pbrfirs cuprífers. ' 

d. Filons Sn-W. 

14. Dipbsits minerals associats a roques extrusives: 

a. Epitermals d'Au-Ag. 

b. VHMS. 

15. Dipbsits minerals associats a roques sedimenthies: 

a. SHMS. 

b. Pb-Zn en carbonats: MVTs. 

c. Cu en red beds. 

d. U en gresos. 

e. U en disconformitats. 

f. Acumulacions de Fe-Mn. 

16. Processos mineralitzants superficials. 

17. Dipbsits minerals de concentració mecanica: Placers. 

18. Dipbsits minerals d'enriquiment supergenic. 

19. Dipbsits minerals residuals: bauxites i laterites. 

20. Explotació de recursos i impacte ambiental. 

2 1. Estudi d'un cas. 

4.- Temps que ha de dedicar l'alumne a l'assignatura per tal de superar-la. 

L'assignatura esta estructurada en dues seccions diferenciades: una d'ensenyament 
tebric i una altra d'ensenyament practic. L'ensenyament tebric consta de classes 
presencials de tipus llicó magistral i de treballs per grups, a més d'activitats no 
presencials com són l'estudi individual i de consulta bilbiografica i més treball en grups. 
La part practica és basicament d'ensenyament presencial, d'identificació de menes 
metal.liques i textures, tant en mostra de ma com al microscopi de llum reflectida, i 
resolució de problemes, que es fa durant les sessions tebriques. 

Les activitats no presencials estan encaminades basicament a complementar 
I'ensenyament teoric, tant les classes de conceptes, com les activitats de treball 
cooperatiu que s'iniciaran a les hores de teoria, com les de l'ensenyament practic, a 



través d'enllagos específics d'internet i repassant pel seu compte al laboratori de 
practiques els dies abans de l'examen. 

5.- Capacitats o destreses a adquirir. 

Tipus d'activitat 
ACTIVITAS 

PRESENCIALS (60 
h) 

ACTIVITAS NO 
PRESENCIALS 

h) 

Durant el semestre en que I'alumne cursara l'assignatura adquirira unes competkncies 
que es treballen exclusivament en aquesta assignatura, que inclouen tant conceptes 
tebrics com competkncies practiques, i unes altres que es comparteixen arnb altres de la 
Llicenciatura que són de caracter més general. 

5.1 .- Competkncies específiques de l'assignatura. 

Descripció 
Classes tebriques 

Practiques de laboratori 

Lectura d'articles Iresums 

Treball en grups cooperatius 
Consulta de llibres per completar els 
temes de teoria 
Resolució de problemes 
Reforg de part practica consultant 
internet i repas al laboratori 
Hores d'estudi per a preparar 
l'examen teoric 

Capacitats tedriques: 
Entendre els conceptes basics relacionats amb jaciments minerals: recurs natural 
i mineral, reserva, mena, ganga, llei de tall, concentració, clarke. 
Conkixer les principals tkcniques d'exploració minera. 
Conkixer els passos a seguir en l'avaluació d'un dipbsit mineral. 
Comprendre els problemes ambientals que pot comportar l'explotació minera i 
ser capa? de pensar-hi solucions. 
Establir criteris de classificació dels jaciments minerals. 
Entendre els diversos processos mineralitzants, des del transport de metalls fins 
a la deposició/precipitació de minerals. 
Conkixer les tkcniques d'estudi emprades habitualment en el camp dels 
jaciments: partició d'elements traga, isbtops estables, isbtops radiogknics, 
inclusions fluides, estabilitat mineral. 
Identificar els principals tipus de jaciments d'origen igni i els seus trets 
diferencials: cromitites, sulfurs de Ni, sulfurs amb PGEs, carbonatites, 
kimberlites. 
Establir els efectes de processos metambrfics en la formació o destrucció de 
jaciments minerals. 
Identificar el paper de la circulació de fluids en la generació de jaciments de 
tipus hidrotermal. 
Descriure les caracteristiques principals dels jaciments amb contribució ígnia i 
hidrotermal: pegmatites, skarns, porfirs cuprífers, filons Sn-W, epitermals i 
VHMS. 
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Distingir el paper del magme i dels fluids aquosos en la formació de pegmatites, 
skarns, pbrfirs cuprífers, filons Sn-W, epitermals i VHMS. 
Explicar els trets geologics més significatius dels jaciments associats a roques 
sedimentaries: SHMS, MVTs, red beds, U en gresos i discomformitats, 
acumulacions de Fe. 
Deduir les condicions de formació dels jaciments anteriors. 
Conkixer els jaciments formats superficialment: placers, enriquiment supergknic 
i residuals. 
Aplicar els coneixements en l'estudi d'un cas, identificant les tkcniques que 
caldria per al seu estudi; i deduint els processos i condicions de formació del 
diposit mineral concret. 

Capacitats practiques: 
Identificar en mostra de ma els principals minerals que constitueixen menes 
metal.liques. 

'0 Reconkixer en mostra de ma les principals textures del jacirnents minerals. 
Aprendre el funcionament del microscopi de llum reflectida. 
Identificar al microscopi de llum reflectida els minerals principals que són 
menes metal.liques. 
Reconeixer al microscopi de llum reflectida les principals textures dels 
jaciments minerals. 

o Caracteritzar les principals paragenesis minerals. 
Interpretar textures/reaccions minerals de jaciments. 
Relacionar les descripcions teoriques amb les mostres observades a practiques. 

o Localitzar les fonts bibliografiques sobre jaciments minerals. 
o Saber utilitzar els diagrames habituals de representació de paragknesis en 

jaciments minerals amb les variables d'activitat, Eh, pH, temperatura, pressió. 
o Calcular tonatges, reserves, concentracions, etc. associats a un jaciment mineral. 
o Resoldre problemes de solubilitat de metalls i massa de fluids durant la formació 

d'un jaciment mineral. 
o Entendre els models conceptuals grafics de la literatura. 

5.2.- Competkncies específiques de la titulació: 

Competincies comunicatives 
Rebre i respondre a diverses fonts d'informació (e.g. verbals, textuals, 
numkriques, grafiques). 
Transmetre adequadament la informació de forma escrita, verbal i grafica. 
Respectar els usos socials de comunicació, tant personalment com en internet. 
Coneixement de llengues estrangeres. 

Competincies en el tractament i quantificació de la informació 
e Exactitud, precisió i incertitud durant la recollida, registre i analisi de dades de 

camp i laboratori. Valorar els problemes de selecció de mostres. 
o Preparar, processar, interpretar i presentar dades utilitzant les tkcniques 

qualitatives i quantitatives adequades, així com els programes informatics 
adients. 
Resoldre problemes numerics sense l'auxili de l'ordinador. 
Utilitzar internet de manera crítica com eina de comunicació i font d'informació. 



Competincies cientgques 

Analitzar, sintetitzar i resumir informació de manera critica. 
Recollir i integrar diversos tipus de dades i observacions amb la finalitat de 
formular i comprovar hipbtesis. 
Reconeixer i utilitzar teories, paradigmes, conceptes i principis propis de la 
geologia. 
Plantejar i implementar una estrategia adequada per la resolució d'un problema 
geologic definit. 
Consciencia i comprensió dels processos terrestres en les seves dimensions 
espacials i temporals (visió en quatre dimensions). 
Integrar evidencies de camp arnb la teoria seguint una seqüencia que va de 
I'observació al reconeixement i al model de síntesi. 
Conscienciació dels processos mediambientals d'interes social relacionats amb 
l'explotació i conservació dels recursos minerals. 

~ok~e tGncies  tecnol6giques 
Recollir, ernrnagatzemar i analitzar dades utilitzant les tecniques adequades de 
camp i laboratori. 
Portar a teme el treball de laboratori de manera responsable i segura, prestant la 
deguda atenció a l'avaluació dels riscos. 
Ressenyar la bibliografía i fons d'informació utilitzades en els treballs de forma 
adequada. 

Competincies interpersonals - 

Habilitat per a treballar en equip. 
Identificar objectius i responsabilitats individuals i col-lectives i actuar de forma 
adequada en aquests rols. 
Reconeixer i respectar els punts de vista i opinions dels altres membres de 
l'equip, i integrar-los en benefici dels resultats del projecte. 
Avaluar el compliment com individu i com membre d'un equip. 
Desenvolupar els valors personals en quant al tracta social i el treball en grup. 
Habilitat per a comunicar-se amb experts en altres hees. 
Apreciació de la diversitat i multiculturalitat. 

CompetGncies de desenvolupament de 1 'autoaprenentatge 

Desenvolupar les competencies necesshies per ser autbnom (e.g. gestió del 
temps, destreses organitzatives). 
Identificar objectius pel desenvolupament personal, academic i professional, i 
treballar per aconseguir-los. 
Desenvolupar un metode d'estudi i treball adaptable i flexible. 

Competincies sistimiques 

Capacitat d'aprendre. 
Posar en practica els coneixements tebrics. 
Generar idees noves (creativitat). 
Esperit d'iniciativa. 
Dirigirlcoordinar un treball. 
Interes per la qualitat. 



6.- Requisits previs. 

Es recomana que els estudiants hagin aprovat, o com a minim estiguin cursant, les 
assignatures de Mineralogia, Petrologia, Geologia Estructural, Geoquímica, Geofísica i 
Hidrologia. És important tenir coneixement d'angles escrit. 

7.- Metodologia. 

L'assignatura esta organitzada de manera que es fan dues sessions tebriques per 
setmana, de 50 minuts cadascuna, arnb tots els alurnnes conjuntament, i una sessió 
practica per setmana de 1 10 minuts, en grups reduits. 

Les sessions tebriques consisteixen principalment en classes on s'aclareixen conceptes, 
es descriuen textures i tipus de jaciments, es resumeixen tkcniques d'estudi i s'ensenyen 
processos de formació de jaciments minerals. Aquestes explicacions es combinen arnb 
el desenvolupament de calculs curts per a la resolució de problemes relacionats arnb 
dipbsits minerals i arnb treballs en grups cooperatius. Algun treball col.lectiu de curta 
durada es desenvolupa durant una sessió tebrica; altres d'abast més gran, s'inicien al 
final de la sessió i els continuen ells en sessions no presencials. Els treballs cooperatius 
de curt abast consisteixen en la lectura de textos curts, els quals s'han d'entendre i 
resumir. Els treballs més llargs consisteixen en la lectura d'articles cientifics; a més 
d'entendre'ls, han de ser capagos de contrastar-los arnb informació previa o que han de 
buscar i poder extreure conclusions sobre la formació o prospecció del jaciment. La 
majoria de textos són en angles. 

Les classes practiques es realitzen al Laboratori de Microscbpia, on s'apren a treballar 
arnb el microscopi de llurn reflectida, a reconeixer els principals minerals mena i a 
interpretar textures. Es veuen també mostres de m i  (de material encaixant, de la mena i 
de la ganga) de diversos dipbsits minerals, representants de les tipologies més 
significatives. Hi pot haver sessions practiques sense la presencia del professor durant 
les setmanes d'estudi i d'examens, si el coordinador i el professor ho consideren 
necessari. 

El treball de camp corresponent a Jaciments Minerals esta integrat dintre de 
l'assignatura de 4t curs Treballs de Camp d'Endbgena 11. 

8.- Avaluació. 

Aquesta assignatura s'avaluara de la següent manera: 

1 .- Treballs individuals curts i aportacions al fbrum 10% 
2.- Treballs en grups cooperatius 10% 
3.- Examen final tebric i de problemes 50% 
4.- Examen final practic 30% 

L'examen final consta d'una part tebrica i una de practica. Per tal d'avaluar els 
coneixements tebrics l'alurnne ha de respondre, arnb I'ajut de llibres i apunts, un seguit 
de qüestions curtes. L'avaluació de la part practica es realitza arnb un examen al 



microscopi de llum reflectida i amb mostres de ma reals de diversos jaciments minerals. 
Un problema de calcul senzill esta inclbs en l'examen teoric, tot i que avalua 
coneixements practics de l'alumne. 

Si l'alumne no té un minim de nota (3 sobre 10) de cadascuna de les parts anteriors, els 
percentatges no es tenen en compte i l'alumne suspen l'assignatura. 
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