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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10628 - Planificació i Gestió de Recursos Hídrics en Zones Costaneres
Crèdits 1,6 de presencials (40 hores) 2,4 de no presencials (60 hores) 4 de totals (100

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Bernadí Gelabert Ferrer
bernadi.gelabert@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Un dels principals problemes que el turisme de masses ha dut a les zones litorals es relaciona amb el recursos
hídrics, la seva planificació i la seva gestió. De fet, els problemes hídrics se presenten quan no existeix
coincidència entre el recursos disponibles i la demanda en el temps i/o en l'espai. Els litorals insulars per les
característiques que els hi son pròpies, son els llocs amb menys reserves de la geografia illenca. A més la
demanda turística se produeix a l'estació més seca i amb independència si coincideix o no amb un any humit.
Per tot això, resulta imprescindible una gestió hiperanual que garanteixi el subministrament de la forma més
eficient possible i aquesta no se por assolir sense la necessària planificació.

Requisits

No existeixen requisits especifics

Competències

Específiques
* CE-10. Aprendre a analitzar i incorporar els riscs ambientals per a l'activitat humana en el marc dels

sistemes naturals així com en la seva planificació i gestió..
* CE-11. Dominar tècniques avançades d'anàlisi espacial i de visualització geogràfica i aplicar-les com

instruments de diagnòstic i avaluació..
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* CE-12. Identificar i ponderar problemes litorals realitzant diagnòstics efectius i realistes que considerin
els usos prioritaris, els assentaments humans i l'activitat econòmica..

* CE-14. Ser capaç de dissenyar instruments específics de planificació i gestió dels recursos a les zones
costaneres que garanteixin la protecció, defensa i mitigació dels efectes antropogènics negatius.

* CE-15. Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el sistema físic-
ambiental, així com reconèixer aquests mateixos processos a nivell regional i local.

Genèriques
* CG-3- Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir

d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a la aplicació dels seus coneixements i judicis..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
T1. Introducció

Planificació d'explotació i recursos d'aigües subterrànies.

T2. Aqüífers litorals
Dinámica delsaqüífers litorals. Vulnerabilitat d'aqüífers litorals

T3. Recursos alternatius
Plantes desalinizadoras d'aigües de mar. Aigüés regenerades o noves.

T4. Planificació hidrològica
Sistema de presa de decisions en la planificació hidrològica

T5. Gestió integral d'aigües al litoral
Gestió integral d'aigües subterrànies, superficials, desalades, regenerades i gestió de la
demanda

T6. Protecció d'àrees de recàrrega
T7. Estratègies de recàrrega artificial

Dinàmica i estratègies de recàrrega artificial

T8. Protecció d'àrees estratègiques
Protecció de la qualitat i dels ecosistemes

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Comprendre els coneixements bàsics de la Hidrologia
subterrania i les Metodologia: Classe Magistral

10

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Presentar el resultats assolits pel alumne en treballs específics
Metodologia: Presentacions a càrrec dels autors dels treballs
amb comentaris del professor i dels altres alumnes

8

Classes pràctiques Grup mitjà (M) Aplicar els coneixements teòrics adquirits Metodologia:
Laboratori amb presència del professor

8

Pràctiques externes Sortides de camp Grup mitjà (M) Observació i aprenentatge en el mon real Metodologia:
Visites a llocs clau en la gestió hídrica

6

Tutories ECTS Grup petit (P) Seguiment del treball i aprenentatge de l'alumne 6

Avaluació Grup gran (G) Constatar el grau d'aprenentatge assolit 2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Repàs dels coneixements adquirits i realització dels informes de pràctiques
Metodologia: Llegir els textos recomanats i escriure les memòries

50

Estudi i treball
autònom en grup

Desenvolupar la capacitat de presentar treballs en públic damunt temes
complemetaris de caràcter eminentment aplicat.

10

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Se indiquen quins seran els aspectes que es tindran en compte en l'avaluació, les tècniques o instruments
que s'empraran i els criteris que s'utilitzaran per a valorar cadascun dels aspectes amb una indicació de la
ponderació en la qualificació final que obtingui l'estudiant. La seva selecció i el disseny permeten valorar
el grau o nivell que ha aconseguit cadascun dels estudiants en relació amb els objectius i competències
plantejats.
Per aprovar l'assignatura s'ha d'assolir un mínim d'un 30 % de la nota màxima de cada un dels apartats
objecte d'avaluació.
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En cas de no asistència justificada a les activitats práctiques, la seva realització podrà ser substituida per
treball substitutori de caràcter individual per indicació del professor.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Comprendre els coneixements bàsics de la Hidrologia subterrania i les Metodologia: Classe Magistral
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció Presentar el resultats assolits pel alumne en treballs específics Metodologia: Presentacions a càrrec dels

autors dels treballs amb comentaris del professor i dels altres alumnes
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Aplicar els coneixements teòrics adquirits Metodologia: Laboratori amb presència del professor
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Sortides de camp

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Observació i aprenentatge en el mon real Metodologia: Visites a llocs clau en la gestió hídrica
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Constatar el grau d'aprenentatge assolit
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica
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Hidrología subterránea /Emilio Custodio, Manuel Ramón Llamas, directores de edición
2a ed. corr.
Barcelona :Omega,2001

Linsley, Ray K.
Hidrología para ingenieros /Ray K. Linsley, Max A. Kohler, Joseph L.H. Paulhus ; traducción y adaptación
Miguel Fe Serra, Francisco Domínguez Aparicio.
Madrid :Ediciones del Castillo,DL1967

Llamas, José.
Hidrología general :principios y aplicaciones /José Llamas.
Bilbao :Servicio Editorial Universidad del País Vasco,DL1993.

Los acuíferos costeros :retos y soluciones = coastal aquifers : challenges and solutions /editores, A. Pulido
Bosch, Juan Antonio López-Geta, Gerardo Ramos González.
Madrid :Instituto Geológico y Minero de España,2007

Water POllution in natural POrous media at different scales
Water POllution in natural POrous media at different scales, assessment of fate, impact and indicators,
WAPO2 :Barcelona, Spain, April 11th - 13th, 2007 /editores, Candela, L. ... [et al.].
Madrid :Instituto Geológico y Minero de España,2007

El análisis económico en la Directiva Marco del Agua :incidencias e implicaciones para España /editores,
José Antonio de la Orden Gómez, Amelia Pérez Zabaleta, Juan Antonio López-Geta.
Madrid :Instituto Geológico y Minero de España,DL2006

Groundwater and saline intrusion :selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting, 18 SWIM,
Cartagena (Spain), 31-May to 3-June 2004 /edited by, L. Araguás, E. Custodio, M. Manzano.
Madrid :Instituto Geológico y Minero de España,2005

Bibliografia complementària

Ven, Te Chow
Hidrología aplicada / Ven Te Chow,David R. Maidment,Larry W.Mays ; traducción Juan G. Saldarriaga ;
revisión técnica Germán R.Santos
Santafé de Bogotá [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1994 (imp. 1999)

Vallejos Izquierdo, Ángela.
Hidrogeoquímica de la recarga de los acuíferos del Campo de Dalías a partir de la Sierra de Gádor /Ángela
Vallejos Izquierdo
Almería :Universidad de Almería,2001.

La depuración de aguas residuales urbanas de pequeñas poblaciones mediante infiltración directa en el
terreno :fundamentos y casos pr226}acticos /editor, Luis Moreno Merino ; autores Luís Moreno Merino...
[et al.].
Madrid :Instituto Geológico y Minero de España,DL2002

Hidrogeología e ingeniería del terreno :aspectos prácticos /coordinadores, José Ángel Porres Benito, Enrique
Aracil Ávila.
Burgos :Universidad de Burgos,2005.

Andreo Navarro, Bartolomé.
Hidrogeología de acuíferos carbonatados en las Sierras Blanca y Mijas :(Cordillera Bética, Sur de España) /
Bartolomé Andreo Navarro.
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Málaga :Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga,cop. 1997.


