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Prerequisits

No es requereixen condicions prèvies per a cursar aquest mòdul.

Objectius

L'objectiu principal és establir unes bases sòlides de coneixement i interpretació dels processos de fossilització per una
correcta aplicació en estudis paleontològics i geològics.

Competències

Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la Paleontologia
Aplicar les teories, els paradigmes i els conceptes de la geologia per tenir una visió adequada i global
de la història de la Terra
Aplicar les teories, els paradigmes i els conceptes dels àmbits de la biologia i l'ecologia per analitzar els
aspectes biològics dels organismes i els ecosistemes del passat
Conèixer i saber fer servir les diferents tècniques d'estudi, conservació i difusió del registre fòssil
Desenvolupar una capacitat crítica i autocrítica en el camp de la paleontologia:
Dissenyar i dur a terme recerques en l'àmbit de la paleontologia i difondre'n els resultats
Dominar les diverses metodologies d'estudi dels diferents grups de fòssils, sent capaç de recollir i
integrar dades de camp i de laboratori
Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteques, bases de dades, revistes en línia o
llocs web fiables) en el camp de la paleontologia.
Predir i controlar situacions complexes
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer i utilitzar adequadament el registre fòssil per resoldre problemes concrets en els diferents
àmbits de la Paleontologia
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la paleontologia
Aplicar el coneixement dels processos tafonòmics a les tècniques de conservació del registre fòssil
Comunicar i justificar les conclusions d'una manera clara i sense ambigüitats, tant a públics
especialitzats com no especialitzats.
Continuar el procés d'aprenentatge, majoritàriament de manera autònoma
Desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica en l'àmbit de la paleontologia
Fer servir els coneixements adquirits com a base per a l'originalitat en l'aplicació de les idees, sovint en
contextos de recerca.
Generar recerca en el camp de la tafonomia i difondre?n els resultats
Identificar i comprendre els processos tafonòmics que controlen la fossilització de les restes orgàniques
Integrar dades de camp i de laboratori per interpretar els processos de fossilització
Integrar els coneixements i usar-los per fer judicis en situacions complexes, encara que la informació
que es tingui sigui incompleta, i tenir presents les responsabilitats socials i ètiques.
Integrar la informació tafonòmica al context de la interpretació paleoecològica
Integrar la informació tafonòmica en el context de la biostratigrafia
Integrar la informació tafonòmica en el context de la interpretació paleoambiental
Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteca, bases de dades, revistes en línia,
webs contrastats) en l'àmbit de la paleontologia
Predir i controlar situacions complexes
Resoldre problemes en situacions noves o poc conegudes dins de contextos amplis (multidisciplinaris)
relacionats amb el camp d'estudi.
Seqüenciar els processos de fossilització i establir històries tafonòmiques

Continguts

Bloc 1: Introducció a la tafonomia.

1.1. Concepte de fòssil. El procés de fossilització. Generalitats.

1.2. Divisions de la tafonomia. Tafonomia forènsica.

1.3. La producció tafonòmica: Realització, mort.

Bloc 2: Processos de fossilització.

2.1. Biostratinomia 1. Processos biològics: Composició esquelètica, necrolisi, autolisi, atac pr altres organismes.

2.2. Biostratinomia 2. Processos químics.

2.3. Biostratinomia 3. Processos físics: Transport, fracturació, meteorització.

2.4. Fossildiagènesi 1. Fases de la diagènesi i fossilització.

2.5. Fossildiagènesi 2. Dissolució, deformació, formació de motllos.

2.6. Fossildiagènesi 3. Reelaboració. Importància en paleoecologia i biostratigrafia.
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2.7. Observació i descripció de processos de fossilització al laboratori.

2.8. Observació i descripció de processos de fossilizació al camp.

2.9. Ressolució de problemes i exercicis.

2.10. Elaboració d'un treball bibliogràfic.

Bloc 3: Análisi tafonòmica.

3.1.  de preservació extraordinària.Fossil-lagerstätten

3.2.  concentració. deFossil-lagerstätten

3.3. Homogeneització temporal ( ).time-averaging

3.4. Tafonomia de coves.

3.5. Tafofàcies.

3.6. Elaboració d'una història tafonòmica a partir d'un fòssil.

Metodologia

El mètode docent es basa en les classes magistrals on es proporciona la informació bàsica, les pràctiques de laboratori
per tal que els alumnes adquireixin experiència en el tractament dels fòssils des del punt de vista dels processos que els
han originat, i en la pràctica de camp que permet veure fòssils de diferents grups orgànics amb les seves particulars
formes de fossilització dintre de diferents contextos geològics. Paral·lelament, l'alumne s'exercita en l'obtenció
d'informació paleobiològica i sedimentològica mitjançant el treballs personals, que exposarà davant els companys. Es
presenta un treball en format poster que es discuteix en taula rodona, i s'estudia i explica la història tafonòmica lligada a
un fòssil concret. Es complementa el curs amb la proposta d'exercicis i lectures per estimular la reflexió.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals / expositives 22 0,88 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13

Pràctiques de camp 8 0,32 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17

Pràctiques de laboratori 10 0,4 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17

Tipus: Supervisades

Presentació/exposició oral de treballs 4 0,16 1, 3, 5, 6, 7, 14

Ressolució de problemes / casos pràctics / exercicis / pràctiques /
trabajo de campo

31 1,24 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 25 1 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17

Estudi personal 40 1,6 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15
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Lectura d'articles i informes recomanats 10 0,4 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

 ,      a   70% Per avaluar els coneixements es dóna molta importància al  propitreball de l'alumne i les proves ( de la
).      l   qualificació total La resta de la qualificació correspondrà a la defensa oral dels treballs i en a participació activa en el

.curs

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa al curs 10% 0 0 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17

Defensa oral dels treballs de curs 20% 0 0 1, 3, 5, 14, 17

Entrega d'exercicis / treballs / informes 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Proves teorico/pràctiques 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
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