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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. Hipòtesi desenvolupada per Alfred Wegener que proposava el 

desplaçament lateral i, per tant, la separació dels continents que en un 

temps geològic passat havien estat units en un supercontinent 

denominat Pangea. 

2. Denominam mantell terrestre a la capa concèntrica intermèdia que 

conforma la Terra i que està situada entre l’escorça i el nucli.  

3. Un cristall és una estructura sòlida formada per la disposició ordenada 

dels àtoms o molècules que la conformen i que segueix unes 

determinades lleis de simetria. 

4. La lava és el material en estat líquid procedent de l’efusió d’un volcà i 

del magma de l’interior terrestre. 

5. La sedimentació és el procés pel qual es produeix l’acumulació de 

materials sòlids (minerals i roques) transportats per processos naturals 

com poden ser l’activitat eòlica, fluvial, glacial, etc., i que donen lloc a 

la formació de les capes o estrats sedimentaris. 

6. Els silicats són la classe dels minerals més abundants a l’escorça 

terrestre i formen part de la majoria de les roques. Presenten una 

estructura cristal·lina complexa constituïda per un element estructural 

denominat tetraedre de la sílice, format per un silici i quatre oxígens, la 

repetició del qual forma diversos tipus de silicat. 

7. El cicle hidrològic o cicle de l’aigua fa referència al moviment d’aquesta 

dins les capes més superficials de la Terra (atmosfera, hidrosfera, part 

més superficial de la litosfera) i als processos que hi estan involucrats 

(evaporació, transpiració, precipitació, circulació...). 

8. El quaternari és el període geològic més modern en què se subdivideix 

l’edat de la Terra. 

 
Bloc de preguntes obertes 
 

9. Els ripples són formes ondulades de petites dimensions (d’ordre 

centimètric) en forma de duna que es formen dins sediments amb 

textura arenosa a partir de fluxos unidireccionals (p. e. corrent fluvial). 

Parlam d’estratificació encreuada quan a l’interior d’un estrat 

s’observen làmines internes inclinades respecte als plans que 



 

 
2 / 4 Convocatòria 2020 

  
Geologia 

 

Model 2 

 

defineixen l’estrat o capa i que són degudes als processos de transport i 

acumulació dels diferents agents. 

10. El paisatge de la figura està format per un relleu irregular (carenes amb 

penya-segats i valls suaus) amb una resposta diferenciada deguda a la 

diferent competència dels materials exposats (capes dures i blanes). 

També es pot fer esment a l’estructura tectònica. 

11. Hi ha tres tipus bàsics de falles: les normals amb moviment de 

separació (falla distensiva), les inverses amb moviment d’acostament 

(falles compressives) i les falles de direcció amb un desplaçament 

lateral però sense moviment vertical de cap dels blocs separats pel pla 

de falla. Cal una figura amb els diferents tipus de falles. 

12. L’escala dels temps geològics o escala geocronològica és la divisió en 

unitats temporals en què 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. 

 
Bloc del tall geològic 

13. a, c, d, e, f, h, g, i. 

14. Hi ha una discordança angular entre la sèrie mesozoica i la cenozoica, i 

una disconformitat amb els materials quaternaris, a part de la intrusió 

basàltica que es produeix a la fi del mesozoic i amb anterioritat a la 

deposició dels materials del miocè inferior. Hi ha una etapa de 

deformació amb posterioritat a la deposició de la sèrie mesozoica i una 

fracturació (falla) que afecta també fins els materials pliocens. 

15. Deposició de la seqüència més antiga (triàsic superior a cretaci); 
plegament i erosió; deposició de la seqüència cenozoica (miocè inferior 
a pliocè), fracturació, erosió i deposició d’al·luvions.   
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OPCIÓ B 
 

Bloc de definicions 
 

1. La discontinuïtat de Mohorovičić és la zona de transició observable en el 

registre sísmic que separa l’escorça terrestre del mantell. 

2. Una falla inversa és una fractura amb desplaçament vertical que 

provoca l’aixecament d’un bloc respecte a l’altre a favor del pla de falla. 

Es produeix per compressió i implica un escurçament en el pla 

horitzontal. 

3. La calcita és un mineral format per carbonat càlcic i que constitueix la 

major part de les roques carbonatades. 

4. El lapil·li són els materials sòlids emesos a l’exterior en l’efusió dels 

volcans.  

5. Un desert és un ambient natural caracteritzat per l’aridesa. 

6. Entenem per risc geològic la probabilitat que es desencadeni un 

determinat fenomen geològic (de tipus volcànic, sísmic, geomorfològic, 

etc.) que pot produir efectes perjudicials per a les persones i béns. 

7. El metamorfisme de contacte, també denominat tèrmic, es produeix 

per l’increment de temperatura que es dona quan hi ha una intrusió 

magmàtica que afecta les roques encaixants. 

8. Un aqüífer confinat o captiu és una formació geològica subterrània 

porosa que permet l’emmagatzemament i la circulació d’aigua, la qual 

està confinada entre capes impermeables a una pressió superior a 

l’atmosfèrica. 

 

Bloc de preguntes obertes 
 

9. Una roca sedimentària detrítica és una roca formada per fragments 

(clasts) procedents de roques preexistents que han estat erosionades, 

transportades i finalment dipositades per qualsevol procés de tipus 

exogen. 

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

estratificació encreuada. Es tracta d’acumulacions arenoses en diferents 

estrats originades per corrents dins els quals es veuen les làmines 

inclinades, en aquest cas probablement d’origen eòlic o fluvial, i que 

ens indiquen un desplaçament del corrent unidireccional en direcció a la 

dreta de la fotografia. 

11. Bàsicament podem parlar de dos tipus de vores de plaques. Les 

convergents, en les quals dues plaques s’atraquen i hi ha compressió i, 

per tant, formació de relleu, que serà positiu o negatiu en funció del 

tipus d’escorça implicat; i les divergents, en les quals les plaques se 

separen i, per tant, hi ha distensió i formació de relleu, que pot ser 

negatiu (rift) o positiu, pel vulcanisme (dorsal). En qualsevol cas, totes 
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les grans formes del relleu com són les serralades o les fosses 

oceàniques estan directament relacionades amb les vores de placa. 

12. El risc sísmic és present a les Balears, tal com han demostrat diversos 
sismes en època històrica. A més, les illes Balears es troben al bell mig 
de la Mediterrània, a prop del punt de contacte entre les plaques 
euroasiàtica i africana. Els principals efectes serien la destrucció 
d’infraestructures de forma directa o indirecta, a causa de la possible 
formació d’algun tsunami.  

 

Bloc del tall geològic 
 

13. Hi ha sis unitats litològiques diferents que s’agrupen en dues sèries o 

seqüències. L’edat de la intrusió basàltica és postcretaci i preoligocè. 

14. Hi ha una discordança angular entre el paleozoic i el mesozoic. Hi ha 

una disconformitat amb la intrusió basàltica i una paraconformitat entre 

cretaci i oligocè. La seqüència més antiga (paleozoica) ha estat plegada 

abans del cretaci. També hi ha una falla que afecta totes les unitats; 

per tant, és posterior a l’oligocè. 

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, fracturació i erosió 

subactual. 

 


