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Informació general de l'assignatura
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Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Medi Ambient i Ciències del Sòl

Modalitat Presencial
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Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

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 de la titulació

Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Objectius

Consultar la normativa bàsica relacionada amb el medi ambient per extreure'n els requisits legals
aplicables al control de la contaminació en el sector industrial
Planificar, a un nivell bàsic, una estratègia de prevenció i control de la contaminació en casos
específics susceptibles en la indústria

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, dins la seva àrea d'estudi, per emetre judicis que incloguin
una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Objectius:

Aprendre a distingir quins són els elements no essencials d'un sistema complex, i mantenir en el seu
modelatge només l'essencial
Adquirir habilitats per a dissenyar models útils en les Ciències Mediambientals
Deduir i plantejar els requeriments que s'enuncien en els problemes
Construir models matemàtics formals que sintetitzin una situació problema

 

Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions
d'enginyeria. 

Objectius:

Seleccionar la tècnica més adequada de depuració i / o control de la contaminació així com
dimensionar instal•lacions senzilles de tractament d'efluents

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Medi ambient

Atmosfera i clima
Cicles naturals de l'aigua, carboni, nitrogen i fòsfor
Fluxos de matèria i energia en els ecosistemes
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Producció, consum i usos de l'energia

 

 2. Impactes ambientals

Els tipus d'impactes ambientals considerats
Els impactes ambientals d'activitats industrials
El creixement econòmic i el medi ambient
Els costos ambientals
Canvi Climàtic Global - Fenòmens
Els riscos naturals
Fonts d'energia: no renovables, renovables
Fonts Renovables de Tecnologies Energètiques
Avaluació de l’Impacte Ambiental

 

 3. Contaminació

Contaminació d'aigües
Contaminació atmosfèrica
Contaminació de sòls
Contaminació energètica:
Contaminació acústica
Contaminació lumínica

 4. Residus

Tipologia de residus
Tecnologies del tractament
Tractaments finals

 

 5. Desenvolupamentsostenible

Estratègia per al desenvolupament sostenible
Sostenibilitat del medi ambient
El paper de les energies renovables
Sostenibilitat econòmica
Agricultura Sostenible

 

 6. Normativa ambiental

Sistema d'avaluació

Exàmens:

1er parcial (25%), es realitzarà en el període ordinari.

2n parcial (35%), es realitzarà en el període ordinari.

Recuperació (60%), es realitzarà en el període ordinari.

Pràctiques (15%), es realitzaran en horari de grup mitjà. Cal haver aprovat les pràctiques per poder superar
l'assignatura.
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Treball (25%). Es realitzarà en grups de fins a 4 persones i es lliurarà / s'exposarà al final del curs.
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