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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?



En aquesta foto, realitzada des de Montjuïc,
hi podem veure la zona que visitarem:



El context geològic

En aquesta zona, podrem observar-hi una
gran varietat litològica i d’ambients
sedimentaris: des de les terrasses del Ter
fins a la continuació de la sèrie terciària
vista en altres sortides.

Respecte a la sèrie terciària trobarem:



Però també trobarem materials quaternaris,
corresponents a tres de les terrasses del Ter,
més els materials de la terrassa 0:





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



Mirem-ho amb més detall...

1 – Terrassa 0

2 – Terrassa 1

3 – Terrassa 2

4 – Terrassa 3

5 – Calcàries Lutecià
Mitjà
(pedra de Girona)

6 – Margues Fm. Banyoles

7 – Gresos Fm. Barcons



Mirem-ho amb detall...



A l'N-II afloren les calcàries

Les calcàries corresponen a les que ja hem
vist en sortides anteriors.



Observeu: l'N-II, el Trueta i el centre
comercial estan ubicats a la terrassa 2. Han
aprofitat el relleu pràcticament pla.



La zona urbana de Fontajau també s’ubica a la
terrassa 2.



Les margues de la Fm. Banyoles

A la base del turó, on es troba el geriàtric del
Puig D’en Roca, afloren aquestes margues.





A les margues, podem trobar-hi nombrosos
fòssils...



La terrassa 3

Pujant cap el camp de futbol, hi trobem els
còdols de la terrassa 3.



I també afloren els gresos de la Fm. 
Barcons.



Podrem observar magnífics afloraments de
gresos amb un exemple de dàclasi.





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

Estudi d’un aflorament (Parada 1)

Observem i experimentem amb els còdols
d’un aflorament (Parada 2)

Estudi del sòl d’un aflorament (Parada 3)

Elaboració d’un tall geològic (Parada 4)



Estudi d’un aflorament (Parada 1)

Després de la contextualització de
l’aflorament en el context geològic proper cal
observar-hi els materials i la seva disposició.
Un cop fet això es demana a l’alumnat que en
faci un dibuix esquemàtic a escala.



Observem i experimentem amb els còdols
d’un aflorament (Parada 2)

En aquesta parada l’alumnat treballarà en
grup i analitzarà diferents tipus de còdols.
L’anàlisi inclourà l’observació de la reacció
amb HCl, la fractura, el dibuix de la forma
externa del còdol, el dibuix de la zona interna
del còdol, els minerals que hi identifiquen i el
nom de la roca.



L’alumnat podrà dibuixar el sòl, observar i
mesurar els horitzons i esbrinar-ne la
textura i el color.

Estudi del sòl d’un aflorament (parada 3)



Elaboració d’un tall geològic (Parada 4)

En aquesta parada, l’alumnat hi podrà
realitzar l’estudi del capbussament dels
estrats així com elaborar el tall geològic de la
zona.
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