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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.

Un d’aquests recursos és estudiar l’alteració
de les roques, la meteorització.

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.



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.



Què podem treballar?

Recordeu que podem distingir entre:

Meteorització física, originada per canvis bruscos
de temperatura (gel – desgel...)

Meteorització química, especialment deguda a
fenòmens de dissolució...

Meteorització biològica, originada especialment
per la vegetació...



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.



Fi


