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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 Terra és un planeta dels denominats interiors rocosos pertanyent al 
sistema solar. 

2. Denominam juràssic a un dels períodes geològics del mesozoic, situat 
entre el triàsic i el cretaci. 

3. Una roca és un agregat natural de minerals (sigui un o diversos). 
4. La diagènesi és el conjunt de transformacions que experimenten els 

sediments d’una conca sedimentària (siguin físiques, químiques o 
biològiques) des del moment en què són dipositats i fins a l’inici del 
metamorfisme. 

5. Un plec és qualsevol deformació plàstica normalment corbada deguda a 
l’acció d’esforços compressius. 

6. Una dorsal oceànica és un relleu submarí de característiques 
normalment lineals que correspon a les vores on hi ha distensió entre 
dues plaques tectòniques i en el qual és present el vulcanisme. 

7. Principi desenvolupat a final del segle XVIII i principi del XIX segons el 
qual els processos naturals que actuen en l’actualitat són els mateixos 
que varen actuar en el temps geològic passat. 

8. Un desert és un ambient natural caracteritzat per l’aridesa. 
 
Bloc de preguntes obertes 
 

9. La diferència principal entre una roca volcànica i una de plutònica són 
les seves característiques texturals (principalment la mida dels grans o 
cristalls), degudes a la velocitat del refredament en el moment de la 
cristal·lització. Així, mentre una roca plutònica és una roca cristal·lina 
amb cristalls visibles en mosaic, una roca volcànica sol contenir vidre i 
microcristalls. 

10. A la fotografia hi apareix una vall solcada per un riu anastomosat 
caracteritzat per una xarxa de múltiples canals entrellaçats entre els 
quals es formen illes o barres on s’acumulen grans quantitats de 
sediments aportats pel corrent. És visible, també, la plana d’inundació. 

11. La fotografia mostra una sèrie de capes sedimentàries en què alternen 
materials blans amb materials més durs que estan inclinats, senyal de 



 

 
2 / 4 Convocatòria 2021 

  
Geologia 

 

Model 1 

 

deformació tectònica. Se n’ha de fer també un esquema on se’n vegi 
l’estructura. 

12. En aquesta pregunta es pot explicar qualsevol tècnica de datació 
absoluta, sigui mitjançant tècniques radiomètriques, per 
paleomagnetisme, dendrocronologia, etc. 

 
Bloc del tall geològic 
 

13. f, g, h, j, e, d, c, b, a. 
14. En la secció de la figura s’observa una discordança angular entre la 

seqüència permomesozoica i la paleògena. També hi ha una 
disconformitat deguda a la intrusió del dic de basalt (i) a la fi del 
paleocè amb posterior erosió. S’hi observen dos períodes de 
deformació; un que afecta les unitats anteriors al cenozoic, i un segon 
que afecta també la seqüència cenozoica i que provoca la inclinació de 
totes les unitats presents (fins a l’eocè superior), que és el fenomen 
més recent que s’observa al tall geològic, a part del procés d’erosió 
subactual. 

15. Deposició de la seqüència sedimentària basal (de permià a cretaci). 
Plegament d’aquestes unitats amb posterior erosió. Inici de la deposició 
paleocena amb intrusió del dic basàltic a la fi del paleocè. Continuació 
de la deposició eocena i nou període de plegament. Erosió subactual. 

 
OPCIÓ B 
 
Bloc de definicions 
 

1. El carst és el modelat del relleu, tant superficial com subterrani, causat 
per l’acció de dissolució de les aigües sobre roques solubles 
(principalment roques carbonatades i evaporítiques). 

2. L’escorça continental correspon a la primera capa més superficial de 
l’estructura terrestre que forma els continents, que és més gruixada i 
menys densa que l’oceànica i que està formada principalment per 
roques granítiques. 

3. El granit és una roca que forma la major part de l’escorça continental 
terrestre. Es tracta d’una roca magmàtica plutònica la composició 
mineral de la qual està caracteritzada per la presència de quars, 
feldespat i mica, entre d’altres en proporcions molt menors. 

4. Entenem per estratificació la disposició de sediments en capes 
superposades delimitades per plans amb un cert paral·lelisme. 

5. Una duna és una acumulació sedimentària detrítica formada per arenes 
(molt ben seleccionades) transportades i finalment acumulades per 
l’acció de la dinàmica eòlica. 
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6. El metamorfisme és el conjunt de transformacions que sofreix una roca 
sòlida quan està afectada per un increment de pressió i una 
temperatura diferent de la del moment en què es va formar. El resultat 
són transformacions mineralògiques i sobretot texturals. 

7. Es denomina Pangea el gran continent (supercontinent) que es va 
formar per la dinàmica de la tectònica de plaques a final de l’era 
paleozoica i que agrupava la major part de les terres emergides. 

8. Un aqüífer és una formació subterrània de sediments i/o roques 
permeables que presenta una elevada porositat i que està o pot estar 
saturada en aigua. 

 
Bloc de preguntes obertes 
 

9. Els límits o vores de placa divergents, com poden ser, per exemple, les 
dorsals oceàniques dins la tectònica de plaques, es caracteritzen per un 
elevat magmatisme ocasionat per l’ascens de materials del mantell 
terrestre i que produeix l’expansió del fons oceànic. 

10. A la imatge s’observa el modelat del curs baix d’un corrent fluvial amb 
la formació d’un delta ocasionat per l’acumulació sedimentària deguda 
a la pèrdua de competència en la desembocadura en arribar a la mar. 
L’exemple de la foto correspon al delta del Nil. 

11. El vulcanisme és el fenomen geològic procedent de l’activitat ígnia 
terrestre consistent en l’erupció de materials rocallosos fosos a la 
superfície terrestre. Els seus principals productes són gasosos (vapor 
d’aigua, diòxid de carboni, diòxid de sofre, etc.), líquids (lava) i sòlids 
(piroclasts).  

12. La fotografia mostra una sèrie de plecs que afecten un conjunt de 
capes sedimentàries de diversa composició. Se n’ha de fer també un 
esquema tot indicant les parts principals dels plecs (flancs, pla axial, 
antiforme, sinforme, xarnera...). 

 
Bloc del tall geològic 
 

13. i, h, g, e, a, b , c, d. 
14. Hi ha una discordança angular que separa la sèrie plegada del 

mesozoic; una discordança erosiva entre els materials de l’eocè i del 
miocè, i una disconformitat deguda a la intrusió basàltica. Tenim una 
fractura o falla normal anterior a la deposició de les calcàries del miocè 
i una intrusió basàltica posterior a la deposició de les limolites de l’eocè 
però anterior al miocè. 

15. La història geològica reflectida al tall geològic ens mostra la deposició 
d’una sèrie sedimentària contínua des del triàsic superior fins al cretaci 
superior, amb un posterior plegament i erosió. La sedimentació es 
reprèn amb els gresos del paleocè fins a les limolites de l’eocè. Amb 
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posterioritat hi ha la intrusió d’un dic basàltic i la formació d’una falla 
(f). Després d’un procés erosiu, la sedimentació es reprèn amb les 
calcàries del miocè, i acaba amb els conglomerats del pliocè. Finalment 
tenim un episodi d’erosió subactual. 


