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Criteris específics de correcció  
 

Els criteris generals de correcció per a totes les opcions es basen en la 
capacitat de concreció i coherència de l’alumne respecte al tema que li 
demanen. Ha de contextualitzar de forma explícita la qüestió demanada, i es 
valorarà la seva capacitat d’anàlisi, així com la utilització d’un llenguatge 
científic rigorós i correcte. La claredat expositiva i sense contradiccions i els 
aspectes formals seran també tinguts en consideració. Les respostes que no 
corresponguin a les qüestions formulades no es valoraran.  
 
En l’avaluació específica de les respostes de la prova de Geologia, es tindrà en 
compte en primer lloc que l’alumne respongui amb rigor i precisió a les 
qüestions que es plantegin, tenint present la utilització d’un llenguatge i una 
terminologia de la matèria acurats. En qualsevol cas, les respostes han d’estar 
ben justificades i organitzades d’una forma lògica. En segon lloc, es valorarà 
la capacitat de síntesi de l’alumne en l’exposició escrita, com també que 
sàpiga reconèixer i interpretar els processos geològics. La part gràfica és molt 
important en geologia, per la qual cosa es valorarà positivament la utilització 
d’esquemes i diagrames. En cap cas no es valoraran les respostes que 
s’allunyin de la pregunta plantejada. Finalment, a part de la valoració global 
del coneixement i de la comprensió, també es tindrà present l’expressió 
escrita: una presentació formal acurada, una cal·ligrafia acceptable i una 
ortografia correcta. 
 

La prova de Geologia està estructurada en tres blocs. El primer, amb una 
valoració total de 2 punts, consisteix en un conjunt de vuit conceptes que 
s’hauran de definir, la valoració de cada un és de 0,25 punts. Un segon bloc, 
amb una valoració global de 5 punts, tindrà 3 o 4 preguntes curtes obertes, 
que seran valorades entre 1 i 2 punts segons el grau de dificultat. Finalment, 
el tercer bloc correspon a la descripció i interpretació d’un tall geològic 
(valoració global: 3 punts); l’alumne ha de deduir la història geològica que 
representa i respondre a un parell de preguntes sobre el tall (de 0,25 a 1,75 
punts per pregunta). La puntuació global de l’examen és de 10 punts. 

 
Excepcionalment, i com a resultat de les circumstàncies anormals que tenim 
des del curs 2019-20 i es mantenen aquest curs, l’alumne ha de respondre la 
totalitat de les preguntes dels tres blocs (1, 2 i 3), com sempre, però pot 
triar, per a cada un dels blocs, qualsevol de les dues opcions (sigui la A o la 
B). 
 
El conjunt de l’examen ha de contenir, doncs, les respostes de cada un dels 
tres blocs (per exemple, bloc 1 de l’opció A i blocs 2 i 3 de l’opció B). 
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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. La Lluna és un satèl·lit que orbita al voltant d’un planeta, en el nostre 
cas, la Terra. 

2. El mesozoic és una de les eres en les quals se subdivideix el temps 
geològic; és posterior al paleozoic i anterior al cenozoic. 

3. Una roca és un agregat natural de minerals. 
4. El vulcanisme és un procés geològic endogen que correspon al conjunt 

de processos relacionats amb la generació i el moviment del magma, 
especialment quan aquest es relaciona amb la superfície terrestre. 

5. Una falla és una deformació fràgil que dona lloc a una ruptura, 
normalment en un pla que provoca el desplaçament entre dos blocs. 

6. Denominam mantell terrestre a la capa concèntrica intermèdia que 
conforma la Terra i que està situada entre l’escorça i el nucli. 

7. Denominam sediment al conjunt de partícules sòlides que s’acumulen a 
la superfície terrestre pels processos exògens externs i que acabaran 
constituint les roques sedimentàries. 

8. La subducció té lloc en el marc de la tectònica de plaques quan una 
placa s’enfonsa per davall d’una altra en la seva zona de contacte o 
vores. Normalment té lloc entre una placa formada per escorça 
oceànica, que és la que subdueix, i una d’escorça continental. 
 

Bloc de preguntes obertes 
 

9. Els ambients sedimentaris són les zones de la superfície terrestre on es 
produeix l’acumulació de sediments. Poden ser marins, continentals o 
de transició (ex. platja, delta, escull coral·lí, etc.). 

10. El paisatge de la figura mostra una zona de selva amazònica en la qual 
es pot veure una xarxa fluvial on destaquen les morfologies 
meandriformes. 

11. La fotografia mostra un plec d’una sèrie de capes sedimentàries que 
formen una figura antiforme. S’hi observen les xarneres, els flancs i 
també el pla axial. 

12. La serralada dels Andes s’ha format per la subducció d’una de les 
plaques oceàniques del Pacífic (placa de Nazca) per davall de la placa 
continental d’Amèrica del Sud. 

 
Bloc del tall geològic 
 

13. a, b, c, d, e, f i g. Hi manquen el devonià i el permià en la sèrie 
paleozoica i el cretaci en la sèrie mesozoica. 

14. Hi ha una discordança angular que separa la sèrie paleozoica de la 
mesozoica i una disconformitat que afecta el cretaci. La sèrie paleozoica 
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està plegada amb posterioritat al silurià i abans del triàsic inferior. Hi 
ha una falla normal que afecta totes les unitats preholocenes. 

15. Deposició de la seqüència siluriana; després plegament i erosió. 
Deposició de la seqüència mesozoica fins al juràssic. Hiatus del cretaci i 
deposició de la seqüència cenozoica. Fractura normal, erosió i deposició 
dels al·luvions.  
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OPCIÓ B 
 

Bloc de definicions 
 
 

1. Una placa tectònica és cada un dels fragments o parts en què està 
dividida la litosfera o capa rocosa més superficial de la Terra, el 
moviment de les quals dona lloc a la denominada tectònica de plaques. 

2. L’escorça oceànica és la part de litosfera més superficial de la Terra que 
forma el fons dels oceans i que està configurada principalment per 
roques basàltiques. 

3. La duresa d’un mineral és la facilitat que presenta aquest a ser ratllat 
per qualsevol altre. 

4. El lapil·li és un dels productes efusius dels volcans i correspon a la part 
sòlida de composició silicatada emesa a l’exterior. 

5. Un riu és un corrent d’aigua que flueix de forma permanent, sol 
transportar sediments i acaba desembocant en un llac o a la mar. La 
seva jerarquització dona lloc a una xarxa fluvial. 

6. La deformació fràgil és la deformació irreversible i permanent que 
sofreix un cos quan s’hi apliquen una sèrie de forces que donen lloc al 
seu trencament (falles o fractures). 

7. Un ripple és una estructura sedimentària formada per l’acció dels 
corrents, siguin d’aire o aigua, sobre els sediments, normalment 
arenes. 

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

permet l’emmagatzemament i la circulació d’aigua, la superfície (nivell 

freàtic) de la qual està a una pressió igual a l’atmosfèrica. 

 
Bloc de preguntes obertes 
 
 

9. Una roca sedimentària sol estar composta per grans i es disposa 
formant estrats o capes i pot contenir fòssils. Una roca ígnia plutònica 
està sempre formada per cristalls i quasi sempre té una composició 
silicatada. 

10. A la fotografia s’observa una típica glacera de vall. Una glacera és una 
acumulació de neu i/o glaç que es forma a les muntanyes, com a 
conseqüència d'una diferència positiva entre la neu caiguda i la que es 
fon. S’hi poden observar també les morrenes resultat del transport de 
materials detrítics. 

11. S’ha de dibuixar un plec tot indicant-ne les parts principals: xarnera, 
flancs, pla axial i eix. 

12. La fotografia mostra una gran fractura en una carretera. El més 
probable és que s’hagi format per l’acció d’un terratrèmol, encara que, 
si es troba en una zona amb fort pendent i en funció dels materials, 
podria també tractar-se d’una fractura produïda per la dinàmica de 
vessant. 

 
Bloc del tall geològic 
 
 

13. a, b, c, X, d i e. 
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14. Hi ha una disconformitat entre les dolomies del cretaci inferior i el 
paleocè. La sèrie mesozoica ha sofert una fracturació distensiva que 
queda reflectida en la presència de dues falles normals postcretàciques. 
La unitat X correspon al cretaci superior. 

15. Deposició de la seqüència mesozoica des del triàsic inferior fins al 
cretaci superior. Fracturació distensiva i erosió. Sedimentació de la 
unitat paleògena. 

 


