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Aprèn a interpretar el mapa geològic 

 

Per situar-nos en el context geològic de la nostra zona d’estudi, una opció 
és la que ofereix l’Institut Geològic de Catalunya (IGC): 
http://www.igc.cat/web/ca/index.php 

A la web de l’IGC hi ha una guia on s’explica la informació rellevant que cal 
tenir en compte per entendre un mapa geològic.  

 

Material per a: 

  

• Professorat: ens pot servir per fer la preparació prèvia de la sortida. 
• Alumnat: si volem que siguin ells mateixos els que preparin la prèvia 

a la sortida, poden seguir aquesta guia, concretant-los tota la 
informació que poden trobar i contextualitzant-la a la zona d’estudi. 

 

Nivell: 

 

• Batxillerat. 
• ESO: seleccionant el material/contingut. 

 

Temporització: 

 

Entre 1 i 3 hores, depenent del grau de coneixements previs dels alumnes, 

si el professor guia l'activitat o si es tracta d'una activitat 

d'autoaprenentatge dels alumnes. 

 

Descripció de l’activitat: 

 

• Què és un mapa geològic?  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren.html 

 

• Com s’ho fan els geòlegs per elaborar-lo?  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_comesfa.html 
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a) Què són els estudis previs? 

b) Quina diferència hi ha entre el treball de camp i el treball de 
gabinet? 

c) Quins passos se segueixen en el treball de camp? 

d) Què s’hi anota, en una llibreta de camp? 

 

• Quina informació podem trobar en un mapa geològic?  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_comes.html 

 

Tots els mapes geològics consten dels mateixos elements: 

 

• El mapa geològic. 

• Els talls geològics:  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_talls.html 

• La llegenda:  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_llegenda.html 

• L’esquema geològic:  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_esqgeo.html 

• L’esquema estratigràfic:  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_esqstrat.html 

• Les columnes estratigràfiques:  

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_columnes.html 

• Els signes convencionals: 

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_signes.html 

• Els autors. 
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Si voleu un resum de tota aquesta informació, aneu a l’enllaç següent: 
http://www.igc.cat/web/files/que_es_un_mapa_geologic.pdf 

 

En aquesta pàgina web hi ha informació sobre mapes de diferents 

temàtiques relacionades amb les ciències de la Terra. Quins són? 

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_geotreballs.html 
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Treballem amb els mapes 

 

Per elaborar un estudi geològic hi ha moltes opcions; aquí us en presentem 
dues: 

Material per a: 

  

• Professorat: ens pot servir per fer la preparació prèvia de la sortida. 
• Alumnat: si volem que siguin els grups d'alumnes els que preparin la 

prèvia a la sortida, poden seguir aquesta guia, concretant-los tota la 
informació que poden trobar i contextualitzant-la a la zona d’estudi. 

 

Nivell: 

 

• Batxillerat. 
• ESO: només l’opció 1. 

 

Temporització: 

 

• OPCIÓ 1: 1h. 
• OPCIÓ 2: 2-3h. Cal conèixer les eines disponibles i utilitzar-les segons 

els objectius de la sortida. 
 

Descripció de l’activitat: 

 
Opció 1: Situació i obtenció de mapes geològics 

A partir de la web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) busquem la 
zona on farem la sortida. Utilitzant el mapa topogràfic ens situem 
geogràficament. Un cop situats, afegim la capa del mapa geològic i així 
obtenim el mapa geològic de la zona que visitarem. 
A partir de l’eina de llegenda, podem conèixer les principals litologies de la 
zona.  
 
Per realitzar aquesta activitat seguiu els passos següents: 

1. Aneu a la web de l’ICC: http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici. 

2. Cliqueu la pestanya Geoinformació digital. 
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3. Aneu a l’apartat Veure i descarregar i cliqueu sobre Accediu al 

visualitzador. Se us obrirà el programa Vissir3. 

4. A la columna de l’esquerra teniu totes les opcions per treballar amb 
el mapa.  

a. Aneu a la pestanya Veure i comparar i seleccioneu Topogràfic. 

b. Per buscar la zona d’interès, hi ha dues opcions: 
- Aquí mateix, podeu fer zoom amb el ratolí i moure-us pel 
mapa.  
- Si no, podeu utilitzar la pestanya de Cerca i posar directament 
el nom de la zona que us interessa. 

c. Un cop us hàgiu situat, torneu a Veure i comparar, aneu a la 
pestanya Altres i trieu i marqueu l’opció Mapa geològic. 
D’aquesta manera ja teniu el mapa geològic de la vostra zona. 

d. Per descarregar el mapa, aneu a la pestanya Catàleg i 

descàrrega / Vista actual. Guardeu-vos l’arxiu .zip que us surt i 
un cop el descomprimiu ja tindreu el vostre mapa. 
NOTA: si voleu el mapa en una imatge JPG o altres, cal que us 
descarregueu el programa Converter SID. 

e. Per obtenir la llegenda del mapa i poder-lo interpretar, clique 
sobre Mapa geològic i us apareixerà una pantalla on haureu 
d’escollir la llegenda segons el nivell de detall del mapa que 
hàgiu descarregat (1:250.000 / 1:50.000).  

f. Si voleu treballar una mica el mapa, com per exemple marcar 
les diferents parades, a sota hi teniu una pestanya anomenada 
Editor amb algunes eines que us hi poden ajudar. 
 

Opció 2: Treballar mapes geològics amb el geopdf 

A l’Institut Geològic de Catalunya hi ha l’opció de descarregar una sèrie de 
mapes en format PDF, però amb la possibilitat de treballar-los utilitzant una 
petita eina de descàrrega gratuïta (TerraGo):  
http://www.igc.cat/web/ca/igc_cataleg_geopdf.html 

 

Els mapes en format GeoPDF tenen capacitats geoespacials que permeten 
als usuaris interaccionar amb les dades presents al territori. Així s'amplia 
l'aprofitament de les dades presents a la cartografia. Alhora permeten 
disposar de dades rellevants en dispositius portàtils i, per tant, ser 
presents allà mateix on la informació s'ubica. 
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Quines roques trobarem quan anem al camp? 

 

Material per a: 

  

• Alumnat. 
 

Nivell: 

 

• Batxillerat. 
• ESO. 

 

Temporització: 

 

• 1-2h, depenent de la zona d’estudi, grau d’aprofundiment i 
coneixements previs. 

 

Descripció de l’activitat: 

A partir del mapa geològic que us heu descarregat i de la llegenda 
corresponent, situeu-vos exactament a la zona on farem la sortida i 
extraieu-ne tanta informació com pugueu. 
Per exemple: 

• Quines litologies predominen a la zona? 
• Quines litologies afloren i que, per tant, és possible que observem? 
• Hi ha algunes estructures geològiques (falles, plecs...) que cal tenir en 

compte?  

 

En aquesta pàgina web hi ha informació sobre les roques més freqüents a 
Catalunya: http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_roques.html 

La litologia que podreu observar en la vostra sortida, està composta de 
roques que abunden a Catalunya? 

Feu una taula amb el resum de les roques que potser trobareu especificant-
ne, com a mínim: 
 - El nom de la roca. 
 - Dibuix esquemàtic de la textura o fotografia. 
 - Grup i subgrup.  

 


