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Informació general de l'assignatura

Denominació GESTIÓ HIDROLÒGICA

Codi 12433

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió
d'Àrees de Muntanya

1 OPTATIVA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació VERICAT QUEROL, DAMIAN

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

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

Classes no presencials

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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 ,2

PIQUÉ ALTÉS, GEMMA gemma.piquealtes@udl.cat 2,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer les claus per al coneixement del cicle hidrològic i els riscos associats de les zones de muntanya.
Proposar els instruments de gestió i mecanismes de mitigació i resposta.

 

Competències

Generals

CG1 Valorar els mecanismes d'interacció de la societat amb el medi ambient en la perspectiva de la
presa de decisions

CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisi i interpretació de les variables i  fonts
estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.

CG4 Analitzar les dinàmiques de fons de les situacions noves i complexes, dissenyar estratègies
alternatives de resolució i aprofitar el potencial de millores.

 

Específiques

CE3 Dissenyar,  redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de
recursos i planificació física.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

A continuació es presenten els continguts específics de l’assignatura conjuntament amb les tasques a
desenvolupar. Les estudiants disposaran de presentacions teòriques, vídeos demostratius, eines de càlcul i
modelització i altres materials per al desenvolupament de les tasques associades als continguts de l’assignatura.
A més, disposaran d’un seguit de fòrums de discussió per a la solució de dubtes o discussió d’aquells aspectes
que es considerin oportuns.

1. Caracterització del règim hídric als rius de muntanya en relació als canvis d’usos del sòl i de l’aigua (preses).

Tasques: Revisió de dos articles científic

2. Aprenentatge d’eines d’anàlisi hidrològica
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Tasques: Exercicis d’anàlisi hidrològica

3. Càlcul de períodes de retorn i anàlisi hidràulica

Tasques: Càlcul de períodes de retorn (Tx) d’una sèrie de cabals màxims diaris mitjançant funcions de
probabilitat i exercicis hidràulics

4. Determinació de cabals associats a nivells d’inundació.

Tasques: Determinació de nivells d’inundació associats al període de retorn calculats

5. Cas d’estudi: Caracterització hidromorfològica de la riuada de la Garona al 2013.

Tasques: Cerca bibliogràfica i a la xarxa per a determinar situació sinòptica de l’episodi i la magnitud i els
efectes de la riuada

Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives

Teoria on-line

Lectura de documentació escrita/audiovisual/gràfica
elaborada 10 h

Webconferència

Webminari

Pràctica/treballs on-line

Fòrums de debat

Activitats d’autoseguiment

Redacció d’informes i projectes 25 h

Pràctiques de problemes 10 h

Recerca d’informació

Estudi de casos

Proves de validació Presentació/prova de validació on-line

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Es tracta d’una assignatura optativa en la que les estudiants podran adquirir coneixements relacionats amb
l’estudi i la caracterització del règim hídric de sistemes fluvials i dels riscos hidrològics. De manera
específica, mitjançant el desenvolupament d’un seguit d’activitats pràctiques i casos d’estudi, les
estudiants adquiriran competències per a l’establiment de balanços hídrics en conques fluvials, per a la
caracterització i anàlisi del règim hídric als rius de muntanya, per a la determinació de cabals associats a
nivells d’inundació, per al càlcul de períodes de retorn (freqüència-magnitud), així com eines d’anàlisi
hidrològica i hidràulica.

 

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual: de conformitat amb la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades
de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades
de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència
de l'assignatura.
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=sg%40udl.cat
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=dpd%40udl.cat


- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels
documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- La teva veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un
dret i un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu
l'article 33.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no
necessita el teu consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat,
d'impartir docència en aquesta assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament
i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit
tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no
electrònics.

Sistema d'avaluació

Sistemes d’avaluació:

Treballs de pràctiques 100%

Informes, memòries d’anàlisi o projectes aplicats

Participació en fòrums i altres activitats on-line

Registres d’ús del campus virtual

Proves d’autoseguiment

Validació on-line
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