
 

GUIA DOCENT

REPOBLACIÓ FORESTAL
Coordinació: PEMAN GARCIA, JESUS

Any acadèmic 2019-20

2019-20



Informació general de l'assignatura

Denominació REPOBLACIÓ FORESTAL

Codi 102429

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Enginyeria Forestal i Grau en
Conservació de la Natura

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en
Enginyeria de Forests

COMPLEMENTS
DE FORMACIÓ

Presencial

Grau en Enginyeria Forestal 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

0.6 0.8 4.6

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació PEMAN GARCIA, JESUS

Departament/s PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Idioma/es d'impartició Català: 20% 
Castellà: 80% 
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BONET LLEDÓS, JOSÉ ANTONIO jantonio.bonet@pvcf.udl.cat 1

COLL MIR, LLUIS lcoll@eagrof.udl.cat 1

MURILLO GRACIA, MARIA JOSE mariajose.murillo@udl.cat ,8

PEMAN GARCIA, JESUS peman@pvcf.udl.cat 3,2

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura/matèria al conjunt del pla d’estudis

L’assignatura s’imparteix en la titulació del Grau d’Enginyeria Forestal al segon curs. No tenen cap prerequisit.
La interrelació amb les assignatures de la titulació es mostra en el seguënt esquema.

 

Assignatures que aporten coneixements previs

Ecologia, Ecofisiologia i Zoologia Forestal Troncal 1 curs

Ciències de la Terra Troncal 1 curs

Botànica Forestal Troncal 1 curs

Biologia i Genètica Forestal Troncal 1 curs

 

Assignatures que apliquen els coneixements adquirits

Ordenació forestal i Pascicultura Troncal 3 curs

Silvicultura Troncal  3 curs

Propagació i vivers forestals Optativa de 4 curs

Jardineria Optativa de 4 curs
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Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius de coneixement

 

L’estudiant que superi aquesta assignatura ha de:

 

1.Interpretar quantitativa i qualitativament la situació silvícola de una massa forestal.

2.Disposar de les bases per poder aplicar posteriorment els diferents trataments silvícoles en una massa
forestal

3.Conèixer i integrar les bases tècniques d’un projecte de repoblació forestal.

4.Conèixer i interpretar un avantprojecte o projecte de repoblació forestal.

5. Conèixer les diferents tipologies d’ espais verds i quals són les principals tècniques utilitzades en la seva
execució i manteniment.

 

Objectius de capacitat

 

L’estudiant que superi aquesta assignatura ha de ser capaç de:

 

5.Descriure des d’un punt de vista silvícola la historia d’una massa forestal

6.Plantejar les condicions d’entorn i variables a tenir en compte per aplicar els tractaments silvícoles a una massa
forestal

7.Identificar, Avaluar i Seleccionar les diferents alternatives tècniques en cada una de les decisions d’un projecte
de repoblació forestal.

8.Elaborar un avantprojecte o projecte de repoblació forestal

9. Identificar un tipus concret d’espai verd i les principals tècniques empleats en jardineria.

Competències significatives

Competències generals

 

Se garantiran, com a mínim les següents competències bàsiques:

 

CB2. Que els  estudiants sàpiguen aplicar els seus  coneixements al seu  treball  o  vocació d’una forma
professional i posseeixen les competències que solen mostrar-se per mitjà de la elaboració i  defensa
 d’arguments  i  la  resolució  de  problemes  dins  de  la seva  àrea  d’ estudi

CB3.  Que  els  estudiants  tinguin  la  capacitat  de  reunir  e  interpretar  dades  rellevants (normalment dins de
la seva àrea d’estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’ índole social,
científica o ètica.
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CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

A més, el graduat ha de ser capaç de:

 

CG1. Capacitat per a comprendre els fonaments biològics, químics, físics, matemàtics i del s sistemes de
representació necessaris per al desenvolupament de l’activitat professional, així com  per a identificar els
diferents elements biòtics i físics del medi forestal i els recursos naturals renovables susceptibles de protecció,
conservació i aprofitaments en l’àmbit forestal.

CG2. Capacitat per a analitzar l’estructura i funció ecològica del s sistemes i recursos forestals, incloent els
paisatges.

CG3. Coneixement dels processos de degradació que afecten als sistemes i recursos forestals (contaminació,
plagues i malalties, incendis, etc.) i capacitat per a l’ús de les tècniques de protecció del medi forestal, de
restauració hidrològic forestal i de conservació de la biodiversitat.

CG5. Coneixement de les bases de la millora forestal i capacitat per a la seva aplicació pràctica a la producció
de planta i la biotecnologia.

CG6.  Capacitat  per  a  mesurar,  inventariar  i  avaluar  els  recursos  forestals,  aplicar  i desenvolupar les
tècniques silvícoles i de maneig de tot tipus de sistemes forestals, parcs i àrees recreatives, així com les
tècniques d’aprofitaments de productes forestals maderables i no maderables.

CG9. Coneixements de hidràulica, construcció, electrificació, camins forestals, maquinaria i mecanització
 necessaris tant  per  a  la  gestió  dels  sistemes  forestals  com  per  a  la  seva conservació.

CG13. Capacitat per a dissenyar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar projectes i plans, així com per a
redactar informes tècnics, memòries de reconeixement, valoracions, peritatges i taxacions.

CG14. Capacitat per   entendre,  interpretar  i  adoptar  els  avanços  científics  al  camp forestal, per a
desenvolupar i transferir tecnologia i per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinar.

CG15. Correcció en l’expressió oral i escrita

CG17. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació

CG18. Respecte als drets fonamentals d’ igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als
valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques

 

El graduat en Enginyeria Forestal després de finalitzar els seus estudis haurà adquirit la capacitat per a
conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:

 

CEEF2. Repoblacions Forestals.

CEEF5. Jardineria i Vivers.

CEEF11. Recuperació d’Espais Degradats.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Temari

 

El programa de l’ assignatura es compon de 21 temes dividits en 4 Unitats Docents més activitats teòriques
pràctiques.

 

UNIT AT DOCENT 1: Masses forestals. Regeneració natural (1.2 ECTS)

Capítol 1. Introducció a la Silvicultura. Marc conceptual i definicions bàsiques. Definicions de silvicultura,
Marc conceptual. Enquadre de la silvicultura en les ciències forestals, Enfoques de la silvicultura, Principals
dades forestals en Espanya.

Capítol 2. Dinàmica dels ecosistemes forestals. Dinàmica de boscos naturals, Ecosistemes forestals i evolució
vegetal, evolució dels boscos ibèrics.

Capítol 3. Descripció silvícola de masses forestals. Conceptes, Formes culturals de massa, Classificació per
les especies que formen la massa, Classes sociològiques de l’ arbolat, Descripció i quantificació del espessor
d’una massa, Caracterització del creixement, Possibilitat i torn, Descripció quantitativa i qualitativa d’una massa.

Capítol 4. Fonaments ecològics de la silvicultura. Factors climàtics, Factors edàfics, Factors fisiogràfics,
Factors biòtics, Factors antròpics.

Capítol 5. Fonaments culturals de la silvicultura. Estructura d’un arbre solitari, Concepte de temperament,
Estructura dels arbres en una massa, Creixement i longevitat.

Capítol 6. La regeneració. Regeneració natural, Regeneració artificial, Avantatges e inconvenients de les formes
de regeneració, Sistemes de regeneració.

 

UNIT AT DOCENT 2: Masses forestals artificials. Les Repoblacions forestals (1.2  ECTS)

Capítol 7: Introducció històrica. Evolució històrica de les repoblacions a Espanya.

Capítol 8: Concepte de Repoblació forestal. Objectius, Classificació, Plans de Reforestació, Esquemes de
restauració de la cobertura vegetal, ¿Quan repoblar?.

Capítol 9: Material Forestal de Reproducció.

Capítol 10. Producció de planta forestal. Vivers de planta arrel nua i planta en contenidor.

Capítol 11: El Projecte de repoblació.

Capítol 12: Condicionants del projecte de repoblació. Nivells d’estudi del medi natural, Condicionants biòtics i
abiòtics de les repoblacions, Estacions forestals.

 

UNIT AT  DOCENT  3:  Bases  Tècniques  de  la  Repoblació  forestal  (2.8 ECTS)

Capítol 13:  Elecció d’espècies. Identificació d’espècies possibles, avaluació i selecció. Identitat del MFR. Ús
d’espècies exòtiques.

Capítol 14: Tractament de la vegetació preexistent. Classificació i descripció dels procediments d’esbrossi.

Capítol 15: Procediments de preparació del sol.  Classificació i descripció dels procediments de preparació del
sol. Efectes hidrològics dels diferents procediments.
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Capítol 16: Mètodes principals de repoblació. Característiques específiques dels diferents mètodes, Qualitat
del MFR.

Capítol 17: Disseny de repoblacions. Densitat, marcs de plantació, masses pures i mixtes, distribució.

Capítol 18: Cuidats Culturals a les repoblacions. Protecció de danys contra animals, defensa de plantacions,
manteniment del sol, regs, fertilització, podes, reposició de marras.

 

UNIT AT DOCENT 4: Introducció a la jardineria (0.8 ECTS)

Capítol 19: Tipologia i elements dels espais verds. Tipologia d’espais verds. Elements dels espais verds

Capítol 20: Execució d’espais verds. Replanteig i moviments de terra. Calendari d’execució. Gespes. Plantació.

Capítol 21: Manteniment d’espais verds. Tasques de manteniment i conservació

Eixos metodològics de l'assignatura

Tipus
d'activitat

Descripció
Activitat presencial

alumne
 

Activitat no
presencial alumne

 Avaluació Temps total

  Objectius Hores Treball alumne Hores Hores Hores/ECTS

Lliçó
magistral

Classe
magistral (Aula.
Grup gran)

Explicació dels
principals conceptes

40

Estudi: Conèixer,
comprendre i
sintetitzar
coneixements

60 2 100h/4

Problemes
 i

casos

Classe
participativa

(Aula.   Grup
gran )

Resolució de
problemes

i casos
4

Aprendre a resoldre
problemes i casos

  4h/0.16

Seminari
Classe
participativa

(Grup mitjà)

Realització
d'activitats de
discussió o

aplicació

4
Resoldre
problemes i

casos. Discutir
  4h/0.16

Laboratori
Pràctica de
Laboratori
(Grup mitjà)

Execució de la
pràctica: comprendre
fenòmens, mesurar...

 
Estudiar i Realitzar
memòria

   

Aula  d’
informàtica

Pràctica d’
aula d’
informàtica
(Grup
mitjà)

Execució de la
pràctica: comprendre
fenòmens, mesurar...

2
Estudiar i Realitzar
memòria

  2h/0.08

Pràctiques
de camp

Pràctica de
camp (Grup
mitjà )

Execució  de  la
pràctica: comprendre
fenòmens, mesurar...

8
Estudiar i Realitzar
memòria

  8h/0.32

Visites
Visita a
explotacions o
industries

Realització de  la
visita

 
Estudiar i Realitzar
memòria

   

Activitats
dirigides

Visita a
explotacions o
industries

Orientar a l’alumne
en el treball (en
horari  de tutories)

2
Realitzar  un treball
bibliogràfic, pràctic,
etc.

30 1 33h/1.28

Altres        
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Totals   60  89 3 150h/6

Sistema d'avaluació

 

Tipus
d’activitat

Activitat  d’Avaluació
Pes

qualificació
 

 Procediment Numero (%)

Lliçó
magistral

Proves escrites sobre
la teoria del programa
de l’ assignatura

2 65

Problemes
i casos

Lliuraments o Proves
escrites sobre
problemes i casos

  

Seminari
Proves escrites o
orals

  

Laboratori
Lliurament de
memòries.
Proves escrites o orals

  

Aula  d’
informàtica

Lliurament de
memòries.
Proves escrites o orals

  

Pràctiques
de camp

Lliurament de
memòries.
Proves escrites o
orals

  

Visites
Lliurament de
memòries.
Proves escrites o orals

  

Activitats
dirigides

Lliurament del treball 1 35

Altres    

 
Total

 
 

100

 

 Pes nota (%) Recuperable

1 Exercici teòric 15 No

2 Exercici teòric 50 Si

Treball  pràctic 35 No

Bibliografia i recursos d'informació

Bàsica

 

2019-20



CAÑIZO, J.A. del, 2006. El jardín: arte y técnica. Ediciones Mundi- Prensa. Madrid. 1 ejemplar

CEM AGREF.1987. Guide technique du forestier méditerranéen français. 1 ejemplar

DANIEL, T.W.; HELMS, J.A. & BACKER, F.S., 1982. Principios de silvicultura. Ed. Mc Graw-Hill. México. 1
ejemplar

GONZÁLEZ, J.Mª, 2001. Introducción a la selvicultura general. Ed. Universidad de León.  1 ejemplar

HAWLEY, R.C. & SMITH, D.M., 1972. Silvicultura práctica. Ed. Omega, S.A. Barcelona. 1 ejemplar

MONSALVE, M (COORD).1995. Manual de forestación. Junta de Castilla y León. 3 ejemplar

PEMÁN,J & NAVARRO,R.1998. Repoblaciones forestales. Universitat de Lleida & Universidad de Córdoba.
5 ejemplar

SERRADA, R., 2003. Apuntes de selvicultura. Ed. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid. 1 ejemplar

VAN LEBERGHE, P; BALLEUX P. 2001. Reforestación de tierras agrícolas Conde del Valle de Salazar.
Madrid. 1 ejemplar

VAN LEBERGHE, P; BALLEUX P. 2001. Reforestación de tierras agrícolas. 1 ejemplar

 

Complementària

LANIER, L. 1991. Précis de sylviculture. Ed. ENGREF. París   2 ejemplares

LAVENDER ET AL (EDITORS).1990. Regenerating British Columbia’s forests. 1 ejemplar

MATTHEWS, J.D., 1994. Silvicultural systems. Oxford University Press. New York. 1 ejemplar

MESON, M. & MONTOYA, M. 1993. Selvicultura mediterránea. Ed. Mundiprensa. Madrid. 4 ejemplares

OLIVER, C.D. & LARSON, B.C., 1990. Forest stand dynamics. Biological Resource Management Series.
McGraw-Hill, Inc., New York. 2 ejemplares

SCHÜTZ, J.P., 1990. Sylviculture. Principes d’éducation des foréts. Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, Lausanne. Conde del Valle de Salazar. Madrid. 2 ejemplares
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