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Geologia Model 2 

SOLUCIONS 
La major part de les preguntes, deixant de banda les del bloc de definicions, es poden respondre 

de forma diversa, per la qual cosa les solucions que aquí es proposen corresponen tan sols a 

alguna de les possibilitats, i s’han de prendre únicament com una aproximació. 
 

OPCIÓ A 
 

Bloc de definicions 
 

1. Una placa tectònica (o placa litosfèrica) és una llosa sòlida rocosa i massiva 

normalment de forma irregular generalment formada per litosfera continental i/o 

oceànica. 

2. Denominam orogènesi al procés geològic pel qual l’escorça terrestre es deforma i dona 

lloc a la formació d’un relleu. 

3. La cristal·lografia és la ciència que estudia els cristalls; els seus processos de formació, 

la seva forma, les seves característiques geomètriques i propietats relacionades amb la 

simetria. 

4. El magma és la massa de roca fusa, normalment a l’interior de la Terra, formada per 

una fase líquida, una de sòlida i una de gasosa el refredament de la qual dona lloc a les 

roques ígnies o magmàtiques. 

5. La diagènesi són tots els processos que donen lloc a les transformacions que 

experimenten els sediments des del moment de la deposició fins a l’inici del 

metamorfisme. 

6. La hidrosfera és la capa situada en línies generals sobre l’escorça terrestre formada pel 

conjunt d’aigües en qualsevol dels seus estats (mars, oceans, aigua subterrània, rius, 

glaceres, etc.). 

7. L’uniformitarisme és la teoria desenvolupada inicialment per Hutton segons la qual els 

processos naturals que tenen lloc en l’actualitat són els mateixos que han actuat en el 

passat, i amb la mateixa intensitat. 

8. El juràssic és el període geològic del mesozoic situat entre el triàsic i el cretaci. 

Bloc de preguntes obertes 
 

9. La diferència principal entre una roca plutònica i una de volcànica resideix en les seves 

característiques texturals, condicionades per la velocitat en el refredament. La roca 

volcànica presentarà un gra de mida més petita i probablement serà menys cristal·lina. 

10. El paisatge de la figura està format pels denominats camps de lapiaz (o rascler), 

característic dels processos de dissolució denominats càrstics sobre roques 

carbonatades. 

11. Els plecs són un tipus de deformació plàstica de l’escorça terrestre. A grans trets podem 

classificar els plecs com a sinclinals o anticlinals, per la seva forma respecte a la 

inclinació del pla axial. Cal una figura. 

12. L’edat de la Terra se sap gràcies als sistemes de datació basats en la desintegració dels 

elements radioactius que contenen algunes roques. A part d’aquests sistemes 

denominats radiomètrics (com el C14 o el U/Th, entre d’altres), n’hi ha altres com la 

dendrocronologia, químics o biològics, o de correlació paleontològica. 

Bloc del tall geològic 

13. B, C, D, F, G, H, I, A. 
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14. Hi ha dues discordances angulars, una entre la seqüència (B-E) i la (F-G), i una altra 

entre la (F-G) i la (H-I). Hi ha una disconformitat entre la seqüència (H-I) i els al·luvions 

(A). Hi ha dues etapes de deformació (plegament/basculament), una amb posterioritat 

a la seqüència (B-E), probablement d’edat juràssica, i una altra que afecta també la 

seqüència (F-G), corresponent al paleocè-eocè. 

15. Deposició de la seqüència més antiga (permotriàsica); plegament i erosió; deposició de 

la seqüència cretàcica, plegament (paleocè-eocè) i erosió. Deposició de la unitat 

oligocena i miocena amb posterior erosió i deposició al·luvionar.   
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OPCIÓ B 
 

Bloc de definicions 
 

1. Una dorsal oceànica és la zona de separació entre dues plaques tectòniques on es 

genera escorça oceànica. 

2. Una diàclasi és qualsevol fractura o esquerda que afecta una roca i en la qual no hi ha 

desplaçament entre els blocs que separa. Aquesta és la diferència amb una falla. 

3. Un silicat és un mineral que es caracteritza per presentar una estructura cristal·lina 

complexa a partir de l’estructura bàsica del denominat tetraedre de la sílice (SiO4). 

4. Un volcà és una ruptura en l’escorça terrestre que permet la sortida de gasos, cendra 

volcànica i lava de la cambra magmàtica que hi ha al subsol.  

5. Un delta és una estructura sedimentària d’acumulació, normalment de forma triangular 

i desenvolupada a la desembocadura d’un riu per pèrdua de capacitat de càrrega del 

corrent que transporta el material erosionat aigües amunt. 

6. El terme meteorització engloba tots els processos d’alteració i degradació de les roques 

originats pels agents meteòrics (aigua, vent, gel, variacions de temperatura i de pressió, 

biologia, etc.). 

7. L’orogènia alpina és el període de formació de serralades originades en la seva major 

part per la col·lisió entre la placa euroasiàtica i l’africana i el subcontinent indi, que va 

tenir lloc a mitjan cenozoic i que va formar, entre d’altres, els Pirineus, els Alps o 

l’Himàlaia. 

8. Un aqüífer és una formació geològica subterrània porosa que permet 

l’emmagatzemament i la circulació d’aigua. 

 

Bloc de preguntes obertes 
 

9. L’escala dels temps geològics o escala geocronològica és la divisió en unitats temporals 

en les quals es disposen els diversos esdeveniments geològics (estratigrafia) del passat. 

Les grans subdivisions venen donades per variacions en el registre fòssil a les quals 

posteriorment, amb els mètodes de datació radiomètrica, s’han anat afegint 

subdivisions i donant edats precises. 

10. L’estructura sedimentària que s’observa a la figura es denomina ripples. Es tracta 

d’acumulacions arenoses en forma d’ona originades pel corrent (en aquest cas d’origen 

eòlic). 

11. L’expansió dels fons oceànics implica la creació de nova escorça oceànica dins les 

denominades dorsals centrals oceàniques mitjançant una elevada activitat volcànica 

que empeny de forma gradual i divergent les plaques en direcció perpendicular a la 

dorsal. Aquesta expansió és una prova més de la deriva continental en la tectònica de 

plaques. 

12. Entenem per risc geològic tota la sèrie de perills per a l’activitat humana derivats de 

l’activitat geològica, sigui per processos interns o endògens (com la sismicitat o el 

vulcanisme), sigui per processos externs o exògens (com les esllavissades, inundacions, 

etc.). 
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Bloc del tall geològic 
 

13. Els estrats tenen una edat mesozoica. El lacòlit basàltic és preoligocènic. La intrusió 

granítica ha de ser posterior a la intrusió dels basalts. 

14. Hi ha una discordança angular entre la seqüència (A-E) i la mesozoica. Hi ha una 

disconformitat intramesozoica i una altra amb els sediments al·luvionars. La seqüència 

més antiga (paleozoica) ha estat plegada durant el mesozoic. 

15. Deposició de la seqüència paleozoica, plegament, erosió i posterior deposició de les 

capes mesozoiques. Intrusió del basalt a l’inici del cenozoic. Deposició de les capes de 

l’oligocè i el miocè, erosió i deposició al·luvionar. 

 


