
 

 
 

 
 
ZONA 
UNIVERSITÀRIA 

Fitxa del professor 
 

Març 2014 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Fitxa del professor  Zona Universitària 
 

 

GeoGirona – Projecte guanyador de la 13ª edició (2012) Beca Josep Pallach –1/4 

 

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 

 

La parada se situa a la zona del camp de futbol del Girona, al camí que puja 

a la residència universitària. Hi ha diversos perfils arran de vorera on 

afloren materials neògens no consolidats. Es tracta de llims i sorres amb 

nivells d’argiles i graves. En alguns casos hi ha nivells de còdols amb 

imbricació que es va perdent com a conseqüència del procés de 

meteorització recent. 

 

Material per a: 

  

• Professorat: mapes topogràfics i geològics de la zona, taula dels 

temps geològics, GPS si en tenim. 

• Alumnat: Fitxa de treball, llapis de colors, martell, àcid clorhídric, 

lupa de mà, brúixola. 

 

Nivell: 

 

• Batxillerat. 

• ESO: seleccionant el material/contingut. 

 

Temporització: 

 

Unes dues hores al camp per observar, experimentar i analitzar els 

resultats. 

 

Consideracions: 

 

Activitats prèvies: 

• A classe s’han treballat prèviament els materials sedimentaris i s'ha 

fet la descripció i la identificació de les roques. 

• També s’ha fet un treball previ a la sortida amb el mapa geològic, de 

manera que s’ha parlat a l'alumnat de l’edat dels materials que volem 

estudiar; de totes maneres, el professorat portarà el mapa geològic 

(format paper) a la sortida. 
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Treball posterior: 

• Es poden buscar sobre mapa en línia altres possibles  

afloraments i deduir-ne l'origen. 

• El treball realitzat al camp és recomanable que el passin a un 

treball d’aula, segons la dinàmica establerta amb el grup 

classe. 

 

Descripció de l’activitat: 

 

• L'alumnat treballa en grups de tres, màxim quatre. 

• El treball d’aquest aflorament es fa en tres fases: Observació, 

experimentació, anàlisi i interpretació. 

• Es comença amb una fase d’observació (uns 40-50 min.) 

Per començar, observen quins són els materials i com estan 

disposats;  

També es miren les capes i la inclinació que tenen. 

Es demana que intentin fer un dibuix o esquema (el que al final serà 

un tall). 

• Es continua amb la fase d’experimentació (uns 50-60 min.) 

Es proposa una metodologia força sistemàtica per treballar els 

materials de l’aflorament. Es pot utilitzar alguna de les claus 

dicotòmiques que hi ha en paper o, si es fa en versió mòbils, quest in 

situ o així es pot fer servir la de http://ide-roc.uab.cat/. 

 

Cada grup agafa sis còdols de diferents litologies i treballa en la seva 

descripció i identificació utilitzant una mateixa taula en la qual, per 

cada còdol, primer han de fer observacions com: reacció HCl, fractura 

o exfoliació, dibuix de la forma externa del còdol, dibuix de 

l’estructura interna, minerals que s’hi identifica. Al final es demana el 

nom de la roca. 

 

En aquest cas la litologia majoritària de les mostres és quarsites, 

pissarres, gneissos, granits, leucogranits, marbres, aplites, quarsos i 

pòrfirs. 
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Un cop identificats, se’ls fa observar la relació morfologia del còdol i 

la seva litologia amb l’objectiu que identifiquin que els més resistents 

tenen formes més arrodonides i que els que estant foliats tenen 

formes més allargades.  

 

Un cop ja coneixen les roques principals, se’ls fa agafar 20 mostres a 

l’atzar i classificar-les amb l’objectiu de fer estadístiques amb els 

resultats de tots els grups i arribar a identificar la litologia de l’àrea 

font.  

 

Posteriorment es fa observar la matriu, majoritàriament granítica, 

seguint unes preguntes dirigides i senzilles. 

 

• A continuació es fa l’activitat d’anàlisi (15 min.) 

S’inicia amb un dibuix de la capa de còdols intentant que hi 

identifiquin la imbricació. L’objectiu és fer una anàlisi dirigida per 

veure quines són les possibles procedències del còdols (àrea font). 

Es pot complementar amb una activitat que consisteix a acabar el tall 

geològic inicial incorporant la nova informació. 

 

• Per acabar, l’activitat d’interpretació 

Amb l’ajuda del mapa del IGME i amb ajuda d’una taula, es fan mirar 

les diferents zones properes i els materials que hi surten per tal de 

tenir clares les possibles àrees font. 

Amb preguntes dirigides, s’acaba identificant una procedència de les 

Guilleries. 

Al final es demana una història geològica completa de l’aflorament. 
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Activitats complementàries: 

 

• L’alt estat de meteorització de l’aflorament permet treballar també 

aquest aspecte, tal com s'ha realitzat a la parada del puig de 

Montilivi. 

• Si s’endinsen una mica dins el bosc on es troba l’aflorament, hi ha un 

bon perfil del sòl que permet un treball d’edafologia. 

 

 

 

 

 

 

 


