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Què és una roca? 

 
Una roca és un agregat natural, sense fórmula química ni estructura 
cristal·lina pròpia, format per un o diversos tipus de minerals i, en alguns 
casos, d’elements derivats de l’activitat d’organismes vius. 
 
Les roques es formen pels processos geològics interns i externs.  
 

Processos geològics interns 

Moviments orogènics 

Moviments epirogènics 

Formació de roques endògenes 

Moviments sísmics 
 

Processos 

geològics 

externs 

 

Meteorització Alteració i 
esmicolament 
químic, biològic i 
físic de les 
roques 
superficials per 
l’acció dels 
agents 
atmosfèrics i els 
éssers vius. 

Mecànica 

Química Dissolució 

Oxidació 

Hidròlisi 
Hidratació 

Carbonatació 

Acció dels éssers vius 

Erosió Desgast progressiu i superficial de les  
roques per acció dels agents geològics  
externs. 

Transport Trasllat a un 
altre lloc, per 
agents 
geològics 
externs, dels 
fragments 
erosionats. 

En: Dissolució 

      Flotació 

      Suspensió 

      Saltació 

      Rodament 
      Reptació 

Sedimentació Deposició dels 
materials 

A les  
conques 
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transportats 
pels agents 
geològics 
externs en 
aturar-se la 
força que els 
manté en 
moviment, o bé 
en produir-se 
canvis físics o 
químics que en 
provoquen la 
precipitació. 

sedimentàries 
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Estudi de les roques 
 

Obtenció de les mostres 

Les roques formen la part sòlida de la Terra. La superfície terrestre, però, a 
vegades està coberta per vegetació que dificulta o impossibilita l’observació 
de les roques. Per això cal buscar llocs on la roca aparegui nua de vegetació  
i puguem, d’aquesta manera, observar-ne totes les seves característiques. 
Aquests indrets s’anomenen afloraments. 
 
En general, les roques que formen els afloraments fa temps que estan 
exposades a l’aire lliure, i solen presentar-se alterades per agents externs 
com la pluja, el vent, els éssers vius, etc. Aquesta alteració s’anomena 
pàtina i té unes característiques diferents de la roca original. 
Per aquest motiu, quan anem al camp a observar o recollir mostres per 
estudiar-les hem de procurar que siguin “fresques”, és a dir, sense cap 
pàtina o alteració. Per tant, el que farem és trencar una roca amb el martell 
(tantes vegades com calgui) fins que estiguem segurs que obtenim una 
mostra de la roca original. 
Un cop tenim la nostra mostra fresca ja podem estudiar-ne les  
característiques principals. 

 

Com estudiar les mostres? 

Per identificar les mostres que tenim, en general, ens fixarem en les 
característiques que observem a ull nu o amb una lupa d’uns 10 
augments. En alguns casos, realitzarem proves senzilles per comprovar si 
presenten o no alguna propietat específica, com, per exemple, veure si 
reaccionen o no en posar-hi unes gotes d’àcid clorhídric. 
 
La primera característica que hem de mirar és si la mostra és homogènia o 
heterogènia.  
 

• Mostra homogènia: aquella en què només distingim un únic 
component (de mida gran o una pasta d’un sol color), sense tenir en 
compte les esquerdes o alteracions després de la seva formació. 
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• Mostra heterogènia: aquella en què podem observar més d’un 
component, independentment de les mides i de la proporció amb 
què es presentin. 

 
Estudi de mostres homogènies 

 
Per estudiar les mostres homogènies observarem les característiques 
següents: 
 

a) Aspecte foradat: ens fixarem si hi ha forats o cavitats més o menys 
esfèriques. És característic, per exemple, de roques volcàniques, com 
els piroclasts, o d’algunes d’origen sedimentari, com els travertins. 

 
b) Textura (o aspecte general): Observarem la forma, la mida i la 

disposició dels seus components minerals, ja que aquestes 
característiques depenen del procés de formació de la roca.  

a. Textura microcristal·lina: els cristalls només es poden veure 
amb lupa o al microscopi (per exemple, roques magmàtiques 
volcàniques). 

b. Textura vítria: són roques que presenten un aspecte 
homogeni, com de vidre (per exemple, roques magmàtiques 
de refredament ràpid). 

c. Aspecte pissarrós: l'adquireix quan la roca es trenca amb plans 
ben definits, ja que els minerals que la formen estan disposats 
en bandes o làmines paral·leles (per exemple, roques 
metamòrfiques com la pissarra). 

d. Aspecte granellut (roques sedimentàries): ens hi referim quan, 
en les roques sedimentàries, podem observar a ull nu els 
cristalls minerals i components que les formen. 

e. Aspecte fi (roques sedimentàries): ens hi referim quan, en les 
roques sedimentàries, no podem observar els cristalls a ull nu, 
però sí amb lupa o microscopi. 

f. Aspecte terrós (roques sedimentàries): l'adquireix quan, en les 
roques sedimentàries, els minerals o components que la 
formen no estan ben units entre si i es desfan. 

 
c) Reacció a l’àcid clorhídric: aquesta prova ens revela si la composició 

de la mostra conté carbonat calci, ja que aquest, en tirar una gota 
d’àcid clorhídric diluït, reacciona fent efervescència. Cal recordar que 
per observar aquesta reacció ho hem de fer sobre una zona fresca i 
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neta de la mostra, ja que si no algunes impureses de la roca poden 
alterar aquest resultat. 

 
d) Gust: algunes roques tenen un gust característic, que podem notar 

directament en posar-la en contacte amb la llengua o bé en tocar-la 
amb el dit moll i després posant-nos-el a la boca (per exemple, 
l’halita, de gust salat com la sal de cuina, o la silvina, de gust més 
amarg). Per realitzar aquesta prova sempre ho farem en una zona 
fresca i neta de la mostra. 

  
Estudi de mostres heterogènies  
 
Per estudiar les mostres heterogènies observarem les característiques 
següents: 
 

a) Bandat o esquistositat: és aquella en què els minerals que formen 
la roca són visibles i estan col·locats de forma plana i orientats en 
l’espai (per exemple, les roques metamòrfiques com l’esquist o el 
gneis). 

 
b) Presència de fòssils: es tracta d’observar si conté restes fòssils o no, 

ja que si n’hi ha ens indica que la roca és d’origen sedimentari (tot i 
que algunes roques de metamorfisme baix, com la pissarra, en 
poden contenir). 

 
c) Mida dels components: la mida dels components que formen la 

roca, tant si es tracta dels cristalls com de fragments d’altres roques o 
fòssils, és un dels criteris per poder-les classificar.     

 
d) Textura (o aspecte general): observarem la forma, la mida i la 

disposició dels seus components minerals, ja que aquestes 
característiques depenen del procés de formació de la roca.  

a. Granular: els cristalls s’observen a simple vista (per exemple, 
roques magmàtiques plutòniques). 

b. Porfírica: hi podem observar cristalls minerals ben 
desenvolupats envoltats per una pasta amorfa indiferenciada. 

c. Esquistosa: els minerals que formen la roca són visibles i estan 
orientats en l’espai (per exemple, com hem dit en el cas de 
roques metamòrfiques com el gneis). 
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d. Llistada: hi podem observar diferents coloracions disposades 
en línies paral·leles entre elles de gruix diferent (per exemple, 
roques metamòrfiques). 

 
e) Percentatge de minerals visibles: segons la quantitat de minerals 

que s’observen a ull nu, podem pensar en un tipus de roca o en un 
altre (per exemple, és una característica que ens ajuda a classificar 
les roques magmàtiques). 

 
f) Forma dels components: és una característica que ens ajuda a 

classificar les roques. Podem parlar de: 
a. Arrodonida o angulosa: quan parlem de components com ara 

fragments d’altres roques (per exemple, ens serveix per 
diferenciar entre conglomerats i bretxes en el cas de roques 
sedimentàries). 

b. Esfèrica, prismàtica, rectangular, quadrada…: quan parlem de 
minerals. 

 
g) Color: en alguns casos la tonalitat general varia segons la seva 

composició química, però no ho podem fer servir, únicament, com a 
indicador d’un tipus de roca.  

 
h) Aspecte foradat: ens fixarem si hi ha forats o cavitats més o menys 

esfèriques.  
 

i) Reacció a l’àcid clorhídric: aquesta prova ens revela si la composició 
de la mostra conté carbonat calci, ja que aquest, en tirar una gota 
d’àcid clorhídric diluït, reacciona fent efervescència. Cal recordar que 
per observar aquesta reacció ho hem de fer sobre una zona fresca i 
neta de la mostra, ja que si no algunes impureses de la roca poden 
alterar aquest resultat. 

 
Model de taula / Fitxa de descripció d’una roca  
 

Roca homogènia o heterogènia? 

Puc observar els cristalls a ull nu? 

Quin percentatge? 

Quina mida tenen aproximadament? 

Té altres components, com fragments d’altres roques? 

Té fòssils? Si és que sí, com són? 
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Té aspecte foradat? 

Quan la trenco amb el martell, fa trossos o làmines? 

Descriu-ne la textura o l'aspecte general: 
Reacciona amb l’àcid clorhídric? 

Altres característiques (gust, color…) 
Altres observacions que creguis importants: 
Classificació:  

magmàtica / metamòrfica / sedimentària 

Subclassificació: 

Nom de la roca: 
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Tipus de roques 
 

Totes les roques que trobem a la superfície terrestre (tant a l’escorça com al 
mantell i al nucli) poden classificar-se en tres grups:  

 
FONT: http://www.xtec.cat/~jvert/cctt/cct1tema2/roques.htm 

 
Roques sedimentàries 
  
Les roques sedimentàries s’han format a partir de dipòsits de fragments 
que, originàriament, formaven part d’altres roques o d’organismes vius. Són 
roques exògenes exposades a la superfície que s’originen com a resultat de 
l’acció destructiva (meteorització i erosió), el transport (per vent, gravetat, 
corrents superficials d’aigua, dissolució...), la sedimentació (precipitació en 
el cas que els sediments siguin transportats en dissolució) i la diagènesi o 
litificació (procés de transformació dels sediments dipositats en roca). 
Durant la diagènesi els sediments pateixen modificacions anomenades 
compactació i cimentació. 
 
Els llocs on s’acumulen els sediments són les conques sedimentàries. En 
aquestes zones, els sediments s’hi acumulen formant un seguit de capes 
horitzontals, els estrats. A mesura que es van dipositant nous materials, els 
antics van quedant coberts, de manera que pel pes i la pressió van 
cimentant i construint una nova roca (procés de litificació). També s’hi 
poden recollir restes d’organismes vius (com closques) que poden 
transformar-se en fòssils.  
 
Les roques sedimentàries poden classificar-se en tres grans grups: 

a) Detrítiques:  
 Estan formades per fragments de roques cimentades (Clasts).  

Les partícules (fragments) s’han transportat en estat sòlid 
(suspensió). 

 Se solen classificar segons la mida de les partícules:  
• Rudites: mides superiors a 2mm, formats per blocs, còdols i 

graves. Exemples: conglomerats i bretxes. 
• Arenites: mides entre 2mm i 1/16mm, formats per sorres. 

Exemples: gres. 
• Lutites: mides inferiors a 1/16mm, formats per argiles. Exemples: 

l’argil·lita. 
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b) Químiques: 

 Estan formades per partícules que s’han transportat en dissolució. 
 Hi trobem: 

• Carbonàtiques: formades per la precipitació del carbonat de 
calci. Exemples: calcària, travertí, dolomia, marga. 

• Evaporítiques: formades per la precipitació de sulfats i clorurs. 
Exemples: guix, halita, silvina, carnal·lita. 

• Silícies: formades pels dipòsits d’òxid de silici provinent 
d’esquelets silicis d’organismes. Exemples : chert o terra de 
diatomees. 

 
c) Orgàniques: 

Estan formades per l’acumulació de partícules orgàniques que s’han 
transformat en un medi reductor (aquàtic i sense presència d’oxigen). 

 Hi distingim: 
• Carbons: formats per l’acumulació de restes vegetals. Exemples: 

torba, lignit, hulla, antracita. 
• Petroli: prové de la transformació de grans acumulacions de 

plàncton. 
 
Roques magmàtiques o ígnies 
 
Les roques magmàtiques s’originen per la solidificació del magma en 
refredar-se. Els magmes (ja que n’hi ha diversos tipus) són roques foses que 
es formen en profunditat (a la base de l’escorça i a la part superior del 
mantell) quan la temperatura arriba entre els 700 i els 1.000ºC 
aproximadament. 
 
Segons la manera com solidifica el magma, la roca adquireix una textura o 
una altra, fet que ens permet distingir-hi tres grups: 
 

a) Plutòniques o intrusives: 
Es formen quan el magma solidifica lentament a l’interior de 
l’escorça, a uns 5-10Km de fondària. Exemples: granit, sienita, gabre o 
peridotita. 

 
b) Filonianes o hipabissals o subvolcàniques:  

Es formen quan el magma, més espès, es refreda a l’interior 
d’esquerdes i, per tant, a una velocitat variable depenent del volum 
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de l’esquerda, de la temperatura de la roca encaixant i de la fondària. 
Exemples: pòrfir, lampròfir, aplita o pegmatita. 

 
c) Volcàniques o extrusives:  

Es formen quan el magma arriba fluid a l’exterior i refreda 
ràpidament. Exemples: basalt, obsidiana, riolita o andesita. 

 
Roques metamòrfiques  

 
Les roques metamòrfiques s’originen per la transformació de la composició 
química i l’estructura cristal·lina d’altres roques (magmàtiques, 
sedimentàries o d’altres metamòrfiques) a causa d’estar sotmeses a altes 
temperatures i/o pressions, però sense arribar-se a fondre. Aquest procés 
s’anomena metamorfisme i és degut a l’adaptació de les roques i els seus 
components a les noves condicions de temperatura i pressió. 
 
Hi ha tres tipus de metamorfisme: 
 

a) Dinàmic o de pressió: és degut a fortes pressions o esforços, com per 
exemple les falles.  
 

b) De contacte o tèrmic: és degut a l’ascensió de magmes a la superfície. 
 

c) Regional o termodinàmic: afecta zones molt extenses amb grans 
augments de pressió i temperatura. 

 
Exemples de roques metamòrfiques són el gneis, que prové del granit; la 
quarsita, que prové del gres, o el marbre, que prové de la calcària.  
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Identificació i classificació de les roques 

Per a la identificació i classificació de mostres, el que se sol utilitzar són les 
claus dicotòmiques.  
D’aquestes n’hi ha moltes, tant als llibres com a Internet.  
Si consulteu l’apartat de links de la nostra web, hi trobareu tant algunes 
claus dicotòmiques com taules de classificació que us poden ser útils. 
 

 

 


