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Prerequisits

Haver adquirit els coneixements de l'assignatura "Paleontologia I", del primer semestre de segon curs del grau
de Geologia. Es recomana repassar els coneixements adquirits en l'assignatura de primer curs "La vida a la
Terra".

Objectius

Contextualització: Paleontologia I i Paleontologia II són les dues parts en què s'ha dividit la matèria
Paleontologia; s'imparteixen respectivament a primer i segon semestre de segon curs.

A Paleontologia II es tractarà el registre fòssil dels grups no explicats a Paleontologia I, que inclou una part
dels invertebrats i els microfòssils. Es tractarà la seva morfologia i algunes aplicacions geològiques
(bioestratigrafia, paleoecologia, paleobiogeografia).

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Demostrar que es coneixen les tècniques per identificar els principals grups fòssils i utilitzar-los en la
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Demostrar que es coneixen les tècniques per identificar els principals grups fòssils i utilitzar-los en la
interpretació i la datació dels medis sedimentaris antics, així com relacionar-los amb la història de la
Terra.
Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així
com els programes informàtics adequats.
Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, i els
programes informàtics adequats.
Reconèixer teories, paradigmes, conceptes i principis propis de la geologia per utilitzar-los en diferents
àmbits d'aplicació, científics i tècnics.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
Valorar i dur a terme la selecció i la recollida de mostres geològiques apropiades.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aplicar el principi de superposició i l'evolució de les espècies.
Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Demostrar que es coneixen les tècniques per identificar els principals grups fòssils i utilitzar-los en la
interpretació i la datació dels medis sedimentaris antics, així com relacionar-los amb la història de la
Terra.
Distingir i descriure les tècniques d'estudi al laboratori dels diferents tipus de fòssils i saber
quantificar-ne la informació associada.
Fer un mostreig paleontològic i referenciar-lo en el context estratigràfic local i regional.
Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
Processar les dades paleontològiques obtingudes en el camp i fer-ne el tractament informàtic.
Relacionar conceptes i teories propis de la paleontologia.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

- Introducció als microfòssils: principals grups.

- Microfòssils i nanofòssils de paret calcària

- Microfòssils i nanofòssils amb paret silícia

- Microfòssils de paret orgànica i fosfàtica

- "Algues" calcàries

- Palinomorfs

- Cefalòpodes: Nautiloïdeus, Ammonoïdeus i Belemnoïdeus.

- Trilobits

- Briozous

- Graptòlits

- Conodonts

Qualsevol canvi/ adaptació d'aquests continguts, així com de la metodologia docent emprada en aquests, serà
anunciat als alumnes mitjançant una nota/ avís al Campus Virtual.

Metodologia
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Metodologia

Classes de teoria: L'alumne/a adquireix els coneixements científic-tècnics propis de la assignatura assistint a
les classes teòriques.

Classes pràctiques: Les classes pràctiques són obligatòries, i es realitzaran en sessions de 2h setmanals al
laboratori de Paleontologia. El treball pràctic consistirà en l'observació al laboratori dels diferents grups fòssils
estudiats a les classes teòriques, amb la utilització de lupes i microscopis quan la mida dels fòssils així ho
requereixi. S'introduirà als alumnes en les tècniques de determinació de seccions (en mostres de mà i làmina
prima). Els exercicis realitzats a les sessions pràctiques o com a treball autònom s'hauran d'entregar dins la
data fixada per cadascun.

Pràctiques de camp: Les pràctiques de camp són obligatòries. Els alumnes es traslladaran a una o vàries
àrees del territori per posar en pràctica els coneixements adquirits a les classes teòriques i a les pràctiques de
laboratori.

Activitats autònomes: les activitats anteriors han de ser complementades amb el treball personal i estudi per
part de l'alumne/a.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pràctiques de camp 7,5 0,3 1, 4, 6

Pràctiques de laboratori 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Exercicis 15 0,6 1, 5, 8

Tipus: Autònomes

Estudi i treball personal 75 3 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Tots els alumnes matriculats (per primer cop o no) hauran de fer les mateixes activitats (teories, pràctiques i
sortides de camp) i se'ls aplicarà els mateixos criteris d'avaluació:

Els exàmens parcials tindran un pes total del 70 % de la nota en total. Aquests es faran durant el curs a les
dates assenyalades, i inclouran matèria donada en les sessions de teoria, pràctiques i camp. Cal una nota
mínima de 4 en cadascuna de les proves parcials per fer mitjana amb la resta de notes. Els alumnes hauran
de presentar-se a la recuperació d'aquelles proves amb una nota inferior a 4.

L'assistència a les pràctiques de laboratori (15% de la nota final) i a la sortida de camp (15% de la nota final)
és obligatòria. S'avaluaran amb un zero (0) les pràctiques d'aquells alumnes que no hagin assistit al 80% de
les sessions pràctiques. La no assistència a la sortida de camp el dia establert resultarà en un zero (0) per dita
activitat. No hi haurà recuperació de les activitats de pràctiques ni de la sortida de camp.

El resultat de la nota final haurà de ser 5 o superior per superar l'assignatura.

Calendari de les activitats d'avaluació

Les dates de les proves d'avaluació i del lliurament d'exercicis pràctics es publicaran al Campus Virtual (CV), i
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Les dates de les proves d'avaluació i del lliurament d'exercicis pràctics es publicaran al Campus Virtual (CV), i
poden estar subjectes a canvis de programació a causa de situacions imprevistes. Qualsevol modificació
d'aquestes s'avisarà a través d'aquesta plataforma.

No es realitzaran activitats d'avaluació a cap alumne/a fora dels dies programats a l'efecte, llevat que hi
concorrin causes justificades que l'alumne hagi comunicat abans de la data prevista al professor, i sempre que
hi hagi el consentiment del professor. En la resta dels casos, les activitats d'avaluació que l'estudiant no
realitzi no són recuperables.

Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Sense detriment d'altres mesures disciplinàries que es puguin establir a l'efecte, i d'acord amb les normatives
acadèmiques vigents, les activitats d'avaluació en què l'estudiant hagi comès algun tipus d'irregularitat que
pugui afectar la seva nota seran qualificades amb un 0.

Les irregularitats contemplades en aquest procediment inclouen, entre altres,

La còpia total o parcial en un examen, exercici pràctic, informe, o qualsevol altre tipus d'activitat
d'avaluació
Permetre la còpia per part d'altres estudiants
Presentar treballs en grup que no han estat realitzats totalment pels membres del grup
Tenir accessible qualsevol tipus de dispositiu de comunicació (mòbils, Smartwatches, etc.) durant el
desenvolupament d'una prova d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exàmens parcials 70% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pràctiques de laboratori 15% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

Sortida de camp 15% 0 0 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11
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TRILOBITS. www.trilobite.info
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