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Informació general de l'assignatura

Denominació ECOLOGIA DEL SÒL

Codi 12183

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Agronòmica (inter) (R2019)

2 OPTATIVA Presencial

Màster Universitari en Gestió de
Sòls i Aigües

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

2

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

0.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BATALLA VILLANUEVA, RAMON J.

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Activitats presencials: 

– Classes magistrals 15h 
– Exercicis i casos pràctics 5h 

Activitats no presencials: 

– Treball d’avaluació assignatura 6h 
– Lectures recomanades 5h 
– Temps estudi personal 21h

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BATALLA VILLANUEVA, RAMON
J.

ramon.batalla@udl.cat 0

DOMENE CASADESÚS, XAVIER x.domene@creaf.uab.es 1

VIDAL DURÀ, ANDREA andrea.vidal@uab.cat 1

Informació complementària de l'assignatura

Coneixements previs:

Per cursar aquesta assignatura seria recomanable tenir uns coneixements previs d’edafologia general,
així com coneixements bàsics de biologia i química.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Entendre el sòl com a hàbitat biològic i alhora com un sistema fortament influenciat pels organismes vius.
Conèixer els grans grups d’organismes edàfics, les principals funcions que realitzen i les interaccions
biològiques que existeixen entre ells.
Valorar el rol de la biota edàfica en els cicles biogeoquímics i especialment en el cas dels cicles del C i el
N.
Relacionar la qualitat de la MOS en relació a la seva dinàmica i en el context de les estratègies de segrest
de carboni.
Ser capaç d’interpretar correctament la informació de paràmetres biològics com a indicadors de degradació
del sòl.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. El sòl com a hàbitat

Rol de la biota com a factor formador del sòl. Propietats edàfiques com a determinant de l’abundància, composició
i distribució de les comunitats biològiques del sòl. Influència de la biota en les propietats del sòl. Origen, i
distribució de la matèria orgànica del sòl (MOS).

Tema 2. Dinàmica de la matèria orgànica del sòl

El cicle del C i el N. Composició, dinàmica i humificació de la MOS. Rol del sòl com a embornal del
carboni. Introducció als ecosistemes de sòl. Diversitat i ecologia (metabolisme) dels microorganismes del sòl.
Funcions dels microorganismes del sòl (activitats enzimàtiques). Tècniques d’avaluació dels microorganismes del
sòl (abundància, activitat, diversitat i funcions).

Tema 3. Estructura i funcions dels ecosistemes de sòl

Descripció de la diversitat de grups taxonòmics d’organismes en el sòl. Interaccions biològiques.
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Funcions ecològiques de la biota no microbiana del sòl. Estructura vs funció de l’ecosistema. Serveis
ecosistèmics proporcionats per la biota del sòl.

Tema 4. Avaluació d’impactes per als ecosistemes edàfics.

Impactes humans sobre la biologia del sòl. Contaminació i principals fonts. Principis d’ecotoxicologia.
Metodologies d’avaluació d’impactes eco(toxico)lògics. Avaluació de risc ecològic. Extrapolació del laboratori al
camp. Treball de casos.

Aquest contingut s’estructura de la següent manera:

Tema Professor/a
Hores

T P TP

Tema 1 Andrea Vidal 4 1 8

Tema 2 Andrea Vidal 4 1 8

Tema 3 Xavier Domene 4 1 8

Tema 4 Xavier Domene 3 2 8

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura s’articula al voltant d’activitats presencials completades amb temps d’estudi personal i la
realització d’un article de divulgació científica, de tipus individual, que demostri la capacitat d’anàlisi i de síntesi
de bibliografia científica sobre un tema concret de l'àrea de l'ecologia del sòl. Les activitats presencials consistiran
en classes magistrals recolzades amb casos exemple, debat d’algun aspecte d’actualitat sobre el tema i senzilles
pràctiques realitzades a l’aula. La intervenció dels professors permetrà a l’alumne captar diferents enfocaments de
la matèria.

A continuació es presenta la relació d’activitats docents programades amb una indicació aproximada de la durada
de les mateixes:

a) Activitats presencials:

Classes magistrals (14h)
Exercicis i casos pràctics (6h)

b) Activitats no presencials:

Article de divulgació (6h)
Lectures recomanades (5h)
Temps estudi personal (21h)

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’assignatura constarà de tres parts:

Examen breu tipus test i/o de preguntes curtes (50% de la qualificació).
Article de divulgació sobre un tema relacionat amb la matèria estudiada a l’assignatura d’Ecologia del Sòl
que caldrà entregar per correu electrònic. Consistirà en la selecció d'un tema molt concret i específic de
qualsevol dels aspectes tractats a l'assignatura, basat en un mínim de 5 fonts (articles científics o capítol
de llibres), i la redacció d'un article de divulgació sobre aquest tema.
Assistència a les classes de teoria (10%).
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