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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 i que reuneixi
les característiques geològiques estudiades.

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

Objectius



On treballarem?



Ortofotomapa



Mapa topogràfic



En aquesta zona afloren roques del Paleozoic,
de l’Eocè i del Quaternari.

Característiques de les roques:

• Roques del paleozoic: pissarres i pòrfirs.

• Roques de l’Eocè: gresos i conglomerats.

• Roques del Quaternari: argiles, sorres,
graves i blocs de dipòsits fluvials, al·luvials i
col·luvials.

El context geològic



Característiques geològiques de la zona
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1. Lutites grises del
cambro-ordovicià.

2. Sorres, llims i argiles
del Plistocè.

3. Argiles vermelles,
conglomerats i gresos
del Paleocè.

4. Graves i sorres.
Terrassa 1 de l’Onyar.

5. Sorres, llims i argiles.
Ventall de con de
dejecció.

6. Aflorament.



Aflorament



Roques del Paleocè



Roques del Paleozoic



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

• Estudi de l’aflorament

• Estudi del sòl

• Riscos i impactes geològics



Després de les fases d’observació i d’experimentació
podran fer un dibuix general de la zona de la falla,
identificar-ne les roques, escriure'n la història geològica i
aixecar-hi una columna estratigràfica.

Estudi de l’aflorament



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

Estudi del sòl



Per valorar els riscos i els impactes geològics de la zona,
l'alumnat haurà de tenir en compte la meteorologia, la
topografia, la proximitat al riu, la carretera i la zona
urbanitzada.

Riscos i impactes geològics

El meandre i la terrassa de l’Onyar

Aflorament
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