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Prerequisits

Per a un millor enteniment de l'assignatura s'han de tenir clars els conceptes més importants de geologia
general ja impartits a l'assignatura de geologia (materials geològics i litologies, processos tectònics,
geomorfologia, etc.). Així també els conceptes bàsics en hidrologia tals com riu, aqüífer, porositat, cicle
hidrològic, etc.

A nivell més general s'han de conèixer conceptes bàsics per a una carrera de ciències ja treballts en les
assignatures del Grau com matemàtiques (com a mínim integrals i derivades), física i química (composició,
elements i paràmetres químics com conductivitat, pH, etc.)

Objectius

La hidrologia és la ciència que estudia les aigües terrestres (l'aigua líquida i sòlida, continental i marina), el
seu cicle i les seves aplicacions, distribució, propietats, etc., així com aspectes econòmics i ambientals.

Es pretén que els alumnes adquireixin els coneixements bàsics de la dinàmica hidrològica, tant superficial com
subterrània i les seves interaccions. El curs es desenvolupa al voltant de dos conceptes: l'aigua com a recurs
superficial i subterrani (disponibilitat, qualitat i quantitat) i la seva explotació, i l'aigua com a risc: vector de
transport de contaminants, implicació en processos gravitatoris, predicció d'avingudes, etc.. Aquests
s'emmarquen en l'entorn de l'anàlisi ambiental i la sostenibilitat.

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica
ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques
més rellevants en medi ambient.
Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de
forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
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Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
Avaluar els canvis en els medis geològics per l'acció natural o antropogènica, així com el seu nivell de
degradació, i presentar propostes de prevenció i mitigació.
Conèixer les interaccions entre les diverses capes o esferes del planeta.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Elaborar i interpretar mapes i talls geològics.
Elaborar inventaris del patrimoni geològic i geoconservació.
Elaborar mapes geològics i geomorfològics temàtics per a la gestió i la remediació mediambiental, així
com de divulgació d'informació del patrimoni geològic.
Identificar els processos geològics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
Integrar els diferents processos terrestres a escala global, i en termes d'evolució planetària.
Interpretar el relleu a diferents escales espaciotemporals en termes de risc geològic i d'ordenació del
territori.
Interpretar mapes i talls geològics elaborats per altres autors.
Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos
geològics.
Reconèixer i interpretar les formes del relleu, i valorar l'evolució del paisatge.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
Utilitzar conceptes i eines de la geologia per a la resolució de problemes ambientals.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en els següents blocs temàtics:

Introducció als recursos hídrics. El cicle hidrològic.
Estimació del balanç hídric: precipitació i evapotranspiració.
Escorrentia superficial i mesures de cabal
Anàlisi de dades en hidrologia superficial. Hidrogrames.
Aqüífers i geologia
Nocions bàsiques d'hidrologia subterrània. Llei de Darcy.
Representació cartogràfica del flux: piezometries.
Hidràulica de captacions.
Intrusió marina.
Hidroquímica. Transport de soluts i contaminats

Permeten a l'alumne:

Conèixer com es distribueixen els recursos hídrics a Catalunya i a diverses zones arreu del món
Conèixer de forma qualitativa i quantitativa els diferents elements que intervenen en el balanç hídric
d'una conca hidrogràfica com a element principal de gestió de recursos hídrics i del territori.
Valoració de la dinàmica hidrològica dels rius i de les aigües superficials en general amb especial
èmfasi en els factors que intervenen en la qualitat ecològica i la gestió d'avingudes
Relacionar i integrar la geologia i la dinàmica de fluids com a principals condicionants de la hidrologia
subterrània.
Maneig i ús de les principals eines i metodologies de camp i de gabinet que permeten conèixer i
quantificar la dinàmica de les aigües subterrànies i superficials.
Identificar i interpretar els principals factors que intervenen en la qualitat de les aigües continentals de
forma natural i induïda (contaminació).
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Metodologia

El procés d'aprenentatge que s'ha dissenyat per a aquesta matèria es basa en els següents plantejaments:

- L'alumne hauria d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a identificar i interpretar els
principals processos hidrològics i la seva importància a nivell ambiental.

- L'alumne hauria d'arribar la destresa necessària per obtenir i mesurar dades de camp, fer estudis de cabals,
elaborar piezometries i conèixer els diferents aspectes lligats a la hidrologia a nivell qualitatiu.

- L'alumne ha de conèixer els principals factors que interven i/o condicionen la qualitat de l'aigua per al seu ús
i gestió.

- És desitjable que l'alumne es familiaritzi amb bibliografia bàsica sobre hidrologia i hidrogeologia, incloent
textos en anglès, i que exerciti la comunicació de coneixements, hipòtesis i interpretacions tant oralment com
de forma escrita.

- L'alumne ha de tenir contacte directe en camp on pugui observar exemples in situ dels diferents temes
tractats a l'assignatura..

- És desitjable que l'alumne desenvolupi part del programa formatiu de forma autònoma, podent recórrer
puntualment a l'assessorament del professor.

- Ha d'existir una bona coordinació i seqüenciació entre les activitats relacionades amb el programa de teoria i
les activitats pràctiques.

- Els continguts de l'assignatura no han de limitar-se als apunts presos en classe, sinó que l'alumne haurà
també recórrer a la bibliografia recomanada. Part d'aquest material estarà a disposició dels estudiants en el
campus virtual docent.

D'acord amb aquestes aspectes metodològics generals anteriorment definits, els aspectes teòrics i pràctics de
l'assignatura es distribueixen de la següent manera:

Classes magistrals

Els coneixements teòrics es transmetran, principalment, a l'aula a través de classes magistrals. A part de la
bibliografia seleccionada, els alumnes disposaran d'un material diversificat per al seguiment de les classes.

Pràctiques problemes

Els exercicis pràctics es destinen a la realització i interpretació dels conceptes hidrològics, adquirint els
mètodes de càlcul bàsics per a resoldre problemes senzills, que posteriorment s'aplicaran al camp.

Sortida de camp

A la sortida de camp es visitarà una conca hidrogràfica. Durant la sortida es podren revisar tots els aspectes
bàscis per plantejar un estudi de caire hidrogeològic.

Per últim, es recomana a l'alumne/a:

- Abordar l'assignatura mitjançant un pla de treball continuat, estudiant els continguts teòrics conforme es
vagin impartint i portant al dia els treballs proposats.

- Assistir a totes les activitats de l'assignatura, independentment que es dugui a terme o no un control de
l'assistència.

- Fer ús de les tutories acadèmiques i del material posat a disposició de l'alumne.

- Utilitzar la bibliografia recomanada.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 38 1,52 3, 4, 10

Pràctiques problemes 8 0,32 1, 2, 7, 13, 14, 19

Sortida de camp 8 0,32 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 19

Tipus: Autònomes

Hores destudi 60 2,4 3, 4, 10

Resolució de problemes 30 1,2 1, 2, 7, 14, 17, 19

Avaluació

L'estudiant haurà de demostrar que ha assolit els resultats d'aprenentatge previstos mitjançant les següents
activitats d'avaluació:

Prova escrita sobre coneixements bàsics de hidrologia en les que es duran a terme tres exàmens
parcials.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Proves escrites sobre coneixements bàsics de hidrologia mitjançant

preguntes teòriques i resolució de problemes

100 6 0,24 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 15,

16, 18, 19
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Altres webs recomanades:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

http://www.fundacionmbotin.net

http://ecologistesenaccio-cat.pangea.org/temes/aigua/aigua.htm
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