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Objectius

Aquest espai, prop del centre de Girona, ens
ofereix un seguit de recursos per treballar la
geologia amb el nostre alumnat.

Ara bé, tot i que aquestes activitats es
desenvolupen en un lloc ben concret, es
poden extrapolar a qualsevol indret que
tingueu proper al vostre centre.

Podreu trobar un conjunt d’activitats que es
poden adreçar a alumnat d’ESO i de
batxillerat.



On treballarem?



Observeu que el puig de Montilivi és un petit
turó de 167 metres d’alçada que es troba molt
pròxim al campus de la UdG de Montilivi.

S'hi pot accedir fàcilment des de l’avinguda de
Montilivi:



El context geològic

En aquesta zona afloren roques calcàries del
Terciari (lutecià).
Aquestes calcàries presenten aquestes
característiques:



Per tant, si observem les característiques
litològiques de les calcàries podrem deduir
que ens trobem al tram superior (per la
quantitat de nummulits observables...)



Però cal mirar més en perspectiva: quines
característiques geològiques té la zona?



Mirem-ho més en detall...

1. Lutites grises del
cambroordovicià.

2. Sorres, llims i argiles
del Plistocè.

3. Argiles vermelles,
gresos i conglomerats
del Paleocè.

4. Calcàries del lutecià.
5. Cim del puig de

Montilivi.
6. Graves i sorres.

Terrassa 1 de l’Onyar
7. Sorres, llims i argiles.

Ventall de con de
dejecció.

8. Sorres, argiles i llims
del Plistocè.





Els materials vermells de base del
Paleocè



Al parc tecnològic de la UdG podem
veure-hi els gresos vermells del Paleocè



El meandre i la terrassa de l’Onyar



Un tall geològic de la zona per entendre'n 
l’estructura...

A A’



I què podem treballar amb l'alumnat?
Algunes idees...

Comencem per treballar la meteorització.
Es poden trobar molts exemples de diferents
tipus:

Termoclàstia



Meteorització biològica de les calcàries.



Meteorització química: dissolució.



Gelifracció.



Altres activitats

Podem observar un pla d’estratificació on
podrem prendre mesures d’angle de
capbussament, direcció...



Fenòmens de diàclasi.



Observació de fòssils...









Un tall geològic de la zona per entendre'n
l’estructura...

Després de la diapositiva núm. 13, un cop
entès el tall geològic i vistos els fòssils que
trobem als diferents estrats, es pot demanar
a l'alumnat que faci la reconstrucció de la
història geològica de la zona, però a partir
d'una hipòtesi. És a dir, no buscant-la sinó
deduint-la, i després comprovar si és correcta
o no.



I especialment treballar la morfologia de la
zona lligada a la litologia...

Preguntar-se...

Per quina raó l’Onyar discorre per un congost a
l’entrada de Girona?

Tot observant el meandre, on es produeix
sedimentació i on erosió.

La causa dels despreniments en els materials
vermells de la zona del meandre.



Riscos i impactes:

Veure l’ocupació que l’home ha fet de la terrassa de
l'Onyar.

Veure els riscos i impactes que aquesta ocupació pot
generar.

Es pot realitzar a partir de les fotos següents.

De l’altre vessant, on es veu la ciutat de Girona,
treballar també la morfologia de la zona lligada a la
litologia i aquesta lligada al desenvolupament
urbanístic. Veure, també, com la ciutat creix lligada a
l’ocupació de la plana al·luvial i condicionada pels
relleus del voltant.
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