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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. Un planeta és un cos celeste que gira al voltant d’una estrella sense 
emetre llum pròpia, i normalment té una forma esfèrica. 

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

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

conjunt de transformacions que pateix una roca quan és sotmesa a 
elevades pressions i temperatures diferents de les temperatures a les 
quals es va formar, i origina una roca de característiques texturals 
diferents de l’original.  

5. Un plegament és una deformació plàstica que dona lloc a una curvatura 
dels materials terrestres deguda a esforços compressius. 

6. La litosfera és la capa rocosa rígida més externa de la Terra, formada 
en la seva major part per materials silicatats, i correspon a l’escorça 
més la part superior del mantell terrestre. 

7. Un ambient sedimentari és aquell lloc geogràfic que presenta unes 
determinades condicions físiques, químiques i biològiques i en el qual hi 
ha una acumulació sedimentària en equilibri amb aquestes condicions. 

8. Una placa tectònica és cada una de les parts en què se subdivideix la 
capa més superficial de la Terra, les quals estan en continu moviment 
per causa dels processos interns de la Terra i donen lloc a la tectònica 
de plaques. 

 
Bloc de preguntes obertes 
 

9. La diferència bàsica entre una roca sedimentària detrítica i una de 
plutònica és la textura. La primera està formada per l’acumulació de 
grans, mentre que la segona està formada per cristalls visibles en 
mosaic formats per cristal·lització a partir d’un magma. 

10. El paisatge de la figura mostra l’interior d’una cova on s’observen 
diversos precipitats denominats espeleotemes (estalactites, 
estalagmites, colades), que s’han format pels denominats processos 
càrstics (dissolució/precipitació predominantment sobre roques 
carbonatades). 

11. La fotografia mostra una fractura o falla normal o distensiva que afecta 
una sèrie de capes sedimentàries de diversa composició. S’ha de fer 
també un esquema, tot indicant les parts principals de la falla (pla, 
blocs, bloc aixecat...). 

12. L’evolució d’un magma ve donada per la solidificació deguda al 
refredament mitjançant el qual les diverses fases minerals van 
cristal·litzant d’acord amb el quimisme de magma, que va variant 
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durant tot el procés. Aquesta evolució queda reflectida a les 
denominades sèries de reacció de Bowen. 

 
Bloc del tall geològic 

13. d, c, i, h, g, f, e. 
14. Hi ha una disconformitat que afecta la intrusió granítica i la sèrie més 

antiga, així com una discordança angular entre la sèrie paleozoica i la 
neògena. La seqüència paleozoica ha sofert un plegament i amb 
posterioritat ha estat intruïda per un plutó granític que ha donat lloc a 
una aurèola de metamorfisme de contacte. 

15. Deposició de la seqüència paleozoica (des de l’ordovicià fins al 
permià); plegament posterior i erosió; intrusió del plutó granític amb 
formació de metamorfisme de contacte (aurèola corniana) i 
sedimentació de la seqüència neògena (miocè i pliocè) amb posterior 
erosió.  
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OPCIÓ B 
 

Bloc de definicions 
 

1. La col·lisió continental es produeix en el marc de la tectònica de 
plaques quan hi ha una aproximació entre dues plaques formades per 
escorça continental que dona lloc a la formació d’una serralada (p. ex. 
l’Himàlaia). 

2. L’escorça continental és la part de litosfera més superficial de la Terra 
que forma els continents; és més gruixada que l’oceànica i està 
formada principalment per roques granítiques. 

3. La calcita és un mineral amb una composició carbonatada (CaCO3) de la 
qual estan formades les roques carbonatades (calcàries). 

4. La lava és un dels productes efusius dels volcans i correspon a la part 
líquida magmàtica de composició silicatada quan surt a l’exterior en 
aquest estat líquid.  

5. Un meandre és una forma característica del modelat del curs baix d’una 
xarxa fluvial quan presenta una elevada sinuositat. 

6. La deformació plàstica és la deformació irreversible i permanent que 
sofreix un cos quan s’hi apliquen una sèrie de forces (p. ex. 
plegament). 

7. L’edafogènesi és el conjunt de processos (tant fisicoquímics com 
biològics) que tenen lloc a la superfície terrestre sobre qualsevol tipus 
de sediment o roca i que donen lloc a la formació d’un sòl. 

8. Un aqüífer captiu o confinat és una formació geològica subterrània 
porosa que permet l’emmagatzemament i la circulació d’aigua i en la 
qual l’aigua està sotmesa a una pressió superior a l’atmosfèrica. 

 
Bloc de preguntes obertes 
 

9. Els principals motors que mouen tots els processos geològics externs o 
exògens són l’energia que ens arriba del Sol i la força de la gravetat. 

10. L’estructura sedimentària que s’observa a la figura es denomina ripple. 
Es tracta d’acumulacions arenoses en forma d’ona originades pels 
corrents (en aquest cas degudes a l’onatge d’una platja). 

11. Les plaques litosfèriques es mouen per l’activitat interna del planeta 
amb dos motors bàsics, que són: per una part, la força de la gravetat 
(que actua en les dorsals oceàniques i zones de subducció), i per l’altra, 
la calor interna (deguda als processos radioactius), que dona lloc a una 
sèrie de processos convectius afavorits per la baixa viscositat del 
mantell terrestre. 

12. La fotografia mostra un plegament sinclinal d’una sèrie de capes 
sedimentàries. S’ha de fer també un esquema tot indicant les parts 
principals d’un plec (xarnera, flancs...). 

 
Bloc del tall geològic 
 

13. j, h, i, g, c, d, e, f, b, a. 
14. Hi ha dues discordances angulars, una entre la sèrie paleozoica i 

mesozoica, i l’altra amb la seqüència cenozoica. La sèrie paleozoica ha 
sofert una doble deformació (una postcarbonífer i una pretriàsic inferior 
i una altra postjuràssic i preoligocè) per plegament. La darrera també 
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ha afectat la sèrie mesozoica. Posteriorment han estat afectades 
ambdues per una falla abans de la deposició de la sèrie cenozoica. 

15. Deposició de la seqüència paleozoica, plegament, erosió i posterior 
deposició de les capes mesozoiques. Nou plegament i formació d’una 
falla normal amb erosió. Deposició de les capes de l’oligocè i miocè, i 
finalment erosió subactual. 


