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Prerequisits

Es recomana nocions bàsiques de Física i Química i nivell suficient de comprensió escrita de l'idioma Anglès.

Objectius

Comprendre els aspectes fonamentals sobre:

- La Terra com un sistema i les interaccions que es donen entre la Terra sòlida, la Hidrosfera, l'Atmosfera i la
Biosfera.

- L'origen i evolució de l'Univers , la formació de la Terra i l'evolució de la Terra primigènia.

- La Terra sòlida i la seva estructura interna.

- La variable Temps en Geologia.

- La dinàmica terrestre i la Tectònica de Plaques.

- L' Atmosfera i la Hidrosfera.

- La interacció entre l'atmosfera, la hidrosfera i la Terra sòlida. Els sistemes climàtics.

- La recerca d'energia i el desenvolupament sostenible.

- Els cicles geològics: cicle del C

Competències

Demostrar que es comprenen els fonaments de la geologia a nivell bàsic i que s'és capaç d'identificar
els tipus essencials de minerals, roques i estructures.

Demostrar que es comprenen les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres, i en
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1.  
2.  
3.  

4.  

Demostrar que es comprenen les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres, i en
escales diferents.
Reconèixer, representar i reconstruir estructures tectòniques i els processos que les generen, i
relacionar tipus de roques i estructures amb ambients geodinàmics.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.

Resultats d'aprenentatge

Distingir les interaccions entre les diverses capes o esferes del planeta.
Distingir les relacions bàsiques entre la geologia i la problemàtica del canvi ambiental.
Relacionar el significat geodinàmic dels processos estructurals, petrogenètics i superficials en el marc
de la tectònica de plaques.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.

Continguts

1 - El Sistema Terra: Origen de l'Univers, del Sistema Solar i del planeta Terra. Composició i diferenciació del
planeta Terra. 2h.

El Big bang, formació de les Galàxies, tipus de Galàxies, formació evolució i tipus d'Estels, formació del
Sistema solar: planetes terrestres i Jovians. Processos de diferenciació i evolució primigènia de la Terra.

2 La Terra sòlida i la seva estructura interna. 2h.- 

Evolució primitiva de la Terra i de la seva composició, Fonts d'informació i mètodes d'estudi. Estructura
interna, mètodes d'estudi i propietats de l'escorça, el Mantell i el Nucli terrestres. La Hidrosfera, l'Atmosfera i la
Magnetosfera.

3 - La variable Temps en Geologia. 6h.

Les variables espai i temps desde una perspectiva geològica. Edats relatives. Edats absolutes. Calibratge de
l'escala de temps geològica. Escala de Temps geològic calibrada. Magnitud del temps geològic. Recull dels
esdeveniments principals en la Historia de la Terra.

4 - La Dinàmica terrestre i la Tectònica de plaques. 6h.

La deriva continental. Proves de la Tectònica de Plaques. Tipus de límits de placa. Origen i moviment de les
plaques. Punts calents.

5 - L'Atmosfera i la Hidrosfera 8h.

Composició de l'atmosfera, Radiació solar, Temperatures, Humitat atmosfèrica, Cicle de l'H O, aigües2
continentals i oceàniques. La Criosfera. El balanç energètic. L'Atmosfera: la seva interacció amb la Hidrosfera i
la Terra sòlida. Els sistemes climàtics. Condensació, Estabilitat i formació de núvols, Precipitació, Vents:
Sistemes a petitaescala. Circulació general de l'atmosfera, Interaccions Atmosfera-Oceà, Circulació tèrmica,
Brises marines i terrals, El Niño i les oscil.lacions meridionals, Altres fluctuacions de temperatures oceàniques
i variacions espacials del clima, glaciacions. Climes, Interacció tectònica (supercontinents, aixecament del
sistema orogènic Himalaia-Tíbet) i clima al llarg dels temps geològics.

6 - La recerca d'Energia i el Desenvolupament Sostenible. 2h.

La funció dels geòlegs front a l'increment de demanda de recursos energètic. L'esgotament de recursos
energètics fòssils i el canvi per nous recursos sostenibles. El problema i les conseqüències del canvi climàtic:
el protocol de Kioto i les obligacions estatals, l'emmagatzematge de CO . Les perspectives de futur dels2
geòlegs front a les noves fonts d'energia.
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8 - Un exemple de cicle geoquímic: El cicle del Carboni. 2h.

El C i la vida a la Terra. El C i el clima. El cicle del C: reservoris de C, fluxos i mecanismes de transferència,
cicles del C terrestre, marí i geològic, mecanismes d'interacció positius i negatius, el C actual a l'atmosfera i
prediccions, accions i controls antròpics sobre el C atmosfèric.

Metodologia

Teoría:

- Exposició oral del professor.

Seminaris:

- Sismica I. Ones Sísmiques. Epicentre i Magnitud dels sismes. Construcció d'una escala temps-distància i
avaluació de l'epicentre i magnitud d'un sisme.

- Sismica II. Distribució espacial i temporal de la sismicitat a la Terra. Informació i basses de dades de
sismicitat. Software sísmic. Sismologia relacionada amb activitat volcànica: l'exemple de la erupció del Hierro.
Evolució de la sismicitat durant un sisme major.

- Temps geològic I: Exemples d'ajut per a l'enteniment de la dimensió espacial i temporal de la Historia de la
Terra. 

- Temps geològic II: Confecció d'escales de temps geològic amb els esdeveniments principals de la Historia de
la Terra

- Cicle del Carboni a la Terra: Models del cicle del C recent.

- Seminaris / exercicis adicionals/alternatius: Caracterització dels límits de placa a nivell estructural i a partir
del vulcanisme, Tectònica de plaques, paleogeografia. Càlculs sobre parametres de l'Atmosfera i/o Hidrosfera.

* A critèri del professor que imparteixi cada seminari, aquest podrà implicar la presentació obligatoria d'un
dossier o treball, que podrà avaluar-se de la manera que fixi el professor (assignant nota i incorporant aquesta
a la nota de seminaris en els examens parcials, utilitzant la nota dels treballs per tenir-la en compte a l'hora de
retocar la nota final o altres).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris 6 0,24 1, 2, 3, 4

Teoria 28 1,12 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Treball personal 58 2,32 1, 2, 3, 4

Avaluació

Avaluació continuada (AC): 2 exàmens parcials (que inclouran els continguts de teoria i els de seminari per
separat. Cada parcial inclourà dues proves test (teoria i Seminaris), una a continuació de l'altre. Cada prova
puntuarà sobre 10 pt):

1er parcial: Teoria temes 1 a 4 + Seminaris de Sismicitat, Temps geològic *. Pes: 40% ( teoria) i 10% (test dels
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1er parcial: Teoria temes 1 a 4 + Seminaris de Sismicitat, Temps geològic *. Pes: 40% ( teoria) i 10% (test dels
seminaris) = 50 % nota total AC

2n parcial: Teoria temes 5 a 8 + Seminari cicle del C *. Pes. 40% (test de teoria) i 10 % (test dels seminaris) =
50% nota total AC

* i seminaris adicionals i o preguntes sobre exercicis realitzats (sí han estat impartits previament a l'exàmen
parcial corresponent)

L'estudiant que es presenti a un parcial no tindrà dret a l'avaluació de No Presentat, donat que la nota
associada a cada un dels parcials (50%), és sempre superior al 35% de l'avaluació continuada total.

Nota d'avaluació continuada (nota AC) = (Nota test teoria 1er parcial x 0,4) + (Nota test Seminaris 1er
parcial x 0,10) + (Nota test teoria 2n parcial x 0,4) + (Nota test Seminaris 2n parcial x 0,10)

Per superar l'assignatura (aprovat) per avaluació continuada la nota AC haurà de ser igual o superior a 5 i les
notes de cada parcial hauran de ser superiors a 3. Les notes inferiors a 3 en un parcial impedeixen calcular la
nota AC (no avaluable) i l'alumne s'haurà de presentar a la part corresponent de la prova final de recuperació.

Prova final de recuperació:

La prova final constarà de dos parts:

1: Recuperació del primer parcial (teoria i seminaris) i 2: Recuperació del segon parcial (teoria i seminaris). Es
podrà realitzar qualsevol de les dues parts (o les dues) per millorar la nota final de l'assignatura. En el cas que
s'obtingui una nota inferior a l'obtinguda en el parcial corresponent que es recupera, es farà la mitjana
aritmetica de les dues notes. Si en qualsevol dels dos test de teoria la nota segueix inferior a 3, la qualificació
final serà suspens. En aquest ultim cas si el comput de la nota surt superior a 5 la nota numèrica quedara
reduida 4,9 i serà Suspens).

Els alumnes Suspesos o no presentats en alguna de les proves parcials han de presentarse obligatoriament a
aquesta/es parts de la prova final i no cal que avisin al professor. Els alumnes que es vulguin presentar a una
o dues parts de la prova final per millorar nota hauràn d' avisar amb antelació de quina/es és/són aquestes
parts. El professor implementarà una llista amb una data límit de inscripcció per aquest exàmen final. Cas de
no rebre l'avis per part de l'alumne en el límit estipulat, aquest no es podrà presentar a l'exàmen final i perdrà
el dret de millora de nota de la part corresponent de la qual no ha avisat amb antelació.

En cap cas els alumnes no presentats a un o als dos parcials i presentats al final de recuperació o els no
presentats a aquest exàmen final amb obligació de presentar-se, tindran dret a una nova prova final de
recuperació, a no ser per causa major que hauràn de justificar documentalment al professor.

Si un alumne no pot asistir a un examen haura de presentar un justificant. Si aquest document es considerat
suficient pel professor, l'alumne haura de recuperar la part no examinada dins la prova final de recuperació. Si
no la supera podra optar a repetir de nou aquesta part en data fixada pel professor(única excepció que permet
una prova posterior a l'exàmen final).

NOTA FINAL:

La fórmula de càlcul de la nota final serà també:

Nota Final = (Nota test teoria 1er parcial x 0,4) + (Nota test Seminaris 1er parcial x 0,10) + (Nota test
teoria 2n parcial x 0,4) + (Nota test Seminaris 2n parcial x 0,10)

Si la nota final es ≥ 4.8 i s'han presentat tots els treballs / exercicis demanats i si la qualificació d'aquests
treballs / exercicis es ≥ 5 es podra augmentar la nota fins 5 i aprobar l'assignatura. En cap cas es podrà
superar l'assignatura amb notes <4.8 o (5>Nota≥4.8) amb algun treball/exercici no presentat.
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T  Opció contestada vàlida:1pt,ots els exàmens seran de tipus test amb preguntes de resposta multiple.
opció no contestada:0pt, opció contestada incorrecta:(-0,25pt).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Exàmen Parcial I (Temes 1 a 4) 40% de la nota total
d'avaluació continuada
(nota AC)

2 0,08 1, 2, 3, 4

Exàmen Parcial II (Temes 5 a 8) 40% de la nota total
d'avaluació continuada

2 0,08 1, 2

Prova final de recuperació Mateix que el parcial/s
recuperat/s

2 0,08 1, 2, 3, 4

Prova sobre continguts dels Seminaris: Atmosfera i
cicle del C. Amb l'exàmen Parcial II

10% de la nota total d'AC 1 0,04 1, 2

Prova sobre continguts dels Seminaris: Sismicitat,
Historia de la Terra i Tectònica de Plaques. Amb
l'exàmen Parcial I

10% de la nota total d'AC 1 0,04 1, 3
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