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1. Resum 

Sempre present, la geologia! 

El títol de la seqüència didàctica  “sempre present, la geologia”, suggereix que la geologia es 

pot trobar a tot arreu. Aquest títol és un missatge per conscienciar als alumnes que els 

conceptes i els coneixements apresos a classe es poden aplicar a la realitat.  

Aquesta seqüència es contextualitza a partir de la Marta que treballa redactant butlletins 

mensuals del col·legi d’arquitectes. Al butlletí d’aquest mes ha de relacionar l’urbanisme 

amb la geologia . Aquest context podrà servir per tota la unitat didàctica. 

Hi trobarem dos seqüències didàctiques: la primera serà la meteorització i els modelatges 

del relleu i la segona les inestabilitats gravitatòries. 

Al llarg de la seqüència didàctica els alumnes seran capaços d’aplicar els coneixements 

adquirits a altres situacions reals. I també aprendran el mètode científic. 

Les dificultats que ens podem trobar és que a l’haver-hi tan sols quatre alumnes és 

important que hi siguin tots per no haver de repetir lliçons. A més, moltes de les activitats 

proposades són més enriquidores si es fan en parella. 

Els alumnes treballaran individualment, després en petits grups de 2 persones, i també amb 

tot el grup classe (4 alumnes).  

En l’avaluació, a part del qüestionari final, es tindrà en compta la participació, l’entrega 

d’exercicis, l’informe de pràctiques, el comportament amb el treball en grup i l’elaboració 

d’un mapa conceptual. 

 

2. Apartat, cicle, matèria 

Aquesta seqüència didàctica es troba a 1r de batxillerat, en l’assignatura de Ciències de la 

Terra i Medi  Ambient.  

Corresponen als dos primers apartats de la unitat didàctica d’agents geològics externs. El 

primer apartat correspon al modelatge del relleu i la meteorització, i el segon a les 

inestabilitats gravitatòries. 

 

3. Context d’aprenentatge i d’aplicació 

3.1 Context d’aprenentatge 

Sempre present, la geologia! 

La Marta, una de les protagonistes del context, està treballant de becària redactant els 

butlletins mensuals pel col·legi d’arquitectes. Aquest mes li toca parlar d’ “urbanisme i 

geologia” i no sap com fer-ho. A través de la Marta, i amb l’ajuda dels seus amics, el 

Joan i el Miquel, veurem que la geologia es troba present en moltes de les situacions 

quotidianes. 
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Amb aquesta visió, es pretén augmentar l’interès dels alumnes cap a l’estudi de la 

geologia.  

Aquest context introdueix el tema, però també es pot utilitzar al llarg de la unitat 

didàctica de processos geològics externs.  

 

3.2 Context d’aplicació 

Els contexts d’aplicació seran varis. Hi haurà notícies, vídeos i imatges de situacions reals 

que els alumnes hauran d’identificar i descriure amb els coneixements adquirits. A més, 

es realitzaran simulacions reals d’esllavissades a partir de castells de sorra. 

 

4. Treball per competències 

4.1 Competències específiques de la matèria 

- Competència en indagació i experimentació 

La competència en indagació i experimentació, fomenta la capacitat de portar a terme 

una recerca, identificant els problemes ambientals i les possibles qüestions a ser 

investigades, diferenciant les causes, els processos que intervenen i les conseqüències 

que comporten. A més, fomenta la preparació i la realització d’experiments, l’obtenció 

de resultats i l’extracció de conclusions gràcies al coneixement adquirit. 

D’aquesta manera, es pren consciència que els problemes ambientals són socioecològics 

i s’adquireix esperit crític per argumentar i defensar opinions. 

 

- Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència i de la 

interdisciplinarietat de les ciències de la Terra i del medi ambient. 

La comprensió de la naturalesa de la ciència implica conèixer com es construeix el 

coneixement científic.  

Anàlisi d’argumentacions i explicacions fonamentades per contrastar les hipòtesis i els 

models o teories proposades, a partir de mètodes empírics i la discussió de les 

evidències obtingudes amb l’observació i l’experimentació. El coneixement científic és 

susceptible de ser revisat i canviat a mesura que apareixen evidències que no 

corresponen a les teories vigents. 

L’alumnat, a més, s’ha d’adonar que la ciència és interdisciplinar i per tant, són 

necessaris coneixements tant de ciència i tecnologia com de la societat. 

 

- Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 

La comprensió i capacitat d’actuar sobre el món proporciona conceptes fonamentals 

dels models de la ciència per poder fer prediccions i explicacions argumentades dels fets 
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observats. També implica adquirir consciència dels efectes que poden tenir les decisions 

humanes, individuals o col·lectives i poder avaluar-ne les possibles alternatives i 

solucions per a un desenvolupament sostenible, tenint en compte també la dimensió 

social i cívica. 

 

4.2 Competències generals  o contribució de la unitat didàctica a les competències 

generals 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

En aquesta seqüència didàctica, els alumnes coneixeran els processos geològics externs 

que condicionen el modelatge del paisatge.  

Un cop els alumnes coneguin el funcionament, els riscos i els impactes dels diferents 

processos que formen la Terra, seran capaços de comprendre el món físic i tenir una 

visió crítica a l’hora de prendre decisions pel control dels impactes i la prevenció dels 

riscos. 

 

- Competència personal i interpersonal 

Es fomentarà l’autonomia i el treball en grup. 

Aquesta competència permetrà exposar el propi coneixement de l’alumne i fomentar el 

treball individual, augmentant així la seva autoestima. A més es treballarà en entorns 

col·laboratius, a través del treball en grup i treball cooperatiu. 

 

- Competència en recerca 

La competència en recerca es veurà reflectida en una sessió dedicada exclusivament al 

treball del mètode científic. S’identificarà la pregunta de recerca, el plantejament 

d’hipòtesis, les variables dependents i independents i la recollida i interpretació de 

dades, així com l’elaboració de conclusions basades en evidències experimentals. 

Implica la capacitat d’utilitzar el propi criteri basat en els coneixements adquirits, per 

reestructurar el propi coneixement  i prendre les decisions necessàries. 

 

- Competència comunicativa 

En el desenvolupament de la seqüència didàctica s’utilitzaran diferents tipologies 

d’informació per aprendre i per exposar els coneixements adquirits.  

Per tant, els alumnes hauran d’escriure i argumentar tant per escrit en el full de treball 

com exposar oralment les conclusions de cada activitat sobre els fets i els fenòmens 

estudiats. 

També es fomentarà la participació al diàleg per tal de posar en comú els fets i 

fenòmens observats, les evidències, les possibles alternatives i els diferents punts de 
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vista per poder augmentar l’esperit crític i argumentador en l’adquisició dels 

coneixements. 

El llenguatge científic estarà present en tot moment, així el vocabulari dels alumnes 

s’enriquirà amb termes específics sobre els processos geològics externs. A part del 

llenguatge científic també es farà un petit èmfasi al llenguatge utilitzat als mitjans de 

comunicació. 

 

- Competència digital 

La competència digital forma part del dia a dia de l’alumnat a l’aula. L’alumne ha de fer 

una selecció acurada en la recerca d’informació a través d’internet, en l’elaboració de 

gràfics en fulles de càlcul, la producció de presentacions en diferents programes i 

formats i altres. Així com també, tots els suports digitals que el professor aporta a l’aula.  

La dimensió global de les ciències de la Terra i del medi ambient, facilita l’intercanvi 

d’experiències, idees i projectes d’arreu del món, facilitant l’establiment d’espais de 

comunicació enriquidors i contribuint a l’assoliment de la competència personal i 

interpersonal.  

 

 

5. Objectius d’aprenentatge 

5.1 Objectius propis de la matèria 

- Adquirir fonaments teòrics i pràctics bàsics del funcionament de la Terra, així com assolir 

els conceptes, teories i models més importants i generals de les ciències de la Terra i del 

medi ambient. Així poder tenir una visió històrica dels grans canvis naturals i  relacionar 

les interaccions entre els fenòmens locals i globals. 

- Reconèixer l’entorn natural com una realitat dinàmica sotmesa a canvis que tenen lloc 

per causes, processos, velocitats i intensitats diferents. Analitzar l’evolució dels fets en 

l’espai i temps de manera que permeti hipotetitzar sobre el passat i els possibles canvis 

geològics i mediambientals en el futur. 

- Analitzar diferents problemes ambientals com el risc geològic, les intervencions dels 

éssers humans en el medi natural, i debatre possibles decisions encaminades a 

promoure millores. Avaluar la importància de la gestió ambiental com a resposta de 

present i futur que ha de permetre minimitzar i resoldre determinades situacions i 

problemàtiques actuals. 
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5.2 Objectius de la seqüència didàctica 

Els objectius de la seqüència didàctica els podem classificar en  objectius de contingut 

teòric, objectius actitudinals i objectius procedimentals. 

 

Objectius de contingut teòric Objectius actitudinals Objectius procedimentals 

1. Comprendre els processos 
geològics externs i conèixer 
com funcionen els processos 
de meteorització i els 
fenòmens de vessant per 
analitzar la incidència en el 
modelatge del relleu.  

2. Relacionar la dinàmica de la 
superfície terrestre 
(processos geològics i 
inestabilitats gravitatòries) 
amb l’existència de riscos 
naturals que condicionaran 
l’ús del territori. 

3. Diferenciar entre 
meteorització química i 
mecànica i identificar-les en 
el terreny (imatges). 

4. Identificar els factors 
naturals i antròpics que 
influeixen en els fenomens 
de vessant. 

 

5. Comprendre la importància 
de conèixer els processos 
geològics externs per evitar 
danys a les poblacions, 
habitatges, etc. 

6. Fomentar l’autonomia i el 
treball individual. 

7. Saber treballar en grup i 
cooperativament i 
augmentar el grau de 
participació a la classe. 

8. Involucrar i motivar als 
alumnes en l’aprenentatge 
de la geologia. 

 

9. Aplicar els coneixements 
adquirits a nous escenaris i a 
la resolució de problemes 
concrets del territori, reals i 
simulats, i participar en 
l’avaluació de les solucions 
proposades, mostrant el 
respecte, la tolerància i 
l’esperit crític. 

10. Augmentar la regulació 
individual dels coneixements 
adquirits  i recordar i 
consolidar conceptes claus 
apresos en les sessions 
anteriors. 

11. Treballar el mètode científic. 
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6. Continguts 
Els continguts també els podem classificar segons siguin conceptuals, actitudinals o 

procedimentals. 

Continguts conceptuals 
Continguts 
actitudinals 

Continguts 
procedimentals 

• Els condicionants del 
paisatge: agents, 
processos i 
condicionants propis 
de la zona. 

• La meteorització 
mecànica i les seves 
tipologies: pèrdua de 
pressió o 
descompressió, 
gelivació o gelifracció, 
descamació o 
fracturació, biològica. 

• La meteorització 
química i les seves 
tipologies: hidròlisi, 
descarbonatació, 
hidratació, oxidació 

• La fracturació. 

• L’erosió. 

 

• El desgast. 

• Les inestabilitats 
gravitatòries. 

• Les caigudes i els 
despreniments . 

• Els lliscaments 
rotacionals i els 
lliscaments 
translacionals. 

• Els moviments de 
massa, reptació, 
solifluxió, colades de 
fang. 

• El comportament 
plàstic dels materials 
geològics. 

• La barrera tixòtropa. 

• El mètode científic. 

• Conscienciació sobre la 
importància de la 
geologia a l’hora de 
decidir els usos del 
territori. 

• Conscienciació de les 
causes i els efectes que 
poden provocar les 
inestabilitats 
gravitatòries. 

• Adquisició de 
coneixements per 
fomentar l’esperit 
crític a l’hora 
d’analitzar una 
situació.   

• Autoregulació de 
l’aprenentatge 
adquirit.  

• El Fomentar el 
respecte als altres 
companys. 

 

• Interpretació de vídeos 
i imatges 
d’inestabilitats 
gravitatòries. 

• Ús dels passos del 
mètode científic. 

 

7. Descripció seqüència didàctica 
Hi haurà dos seqüències didàctiques: el modelatge del relleu i la meteorització (sessió 1) i les 

inestabilitats gravitatòries (sessions 2 a la 4). La última sessió servirà per tal que el professor 

pugui retornar als alumnes les tasques avaluades, corregir-les i resoldre dubtes i per 

treballar el mètode científic. 

 

Sessió 1  -  El modelatge del relleu i la meteorització 

a) Fases

 

 

Qüestionari inicial KPSI: Què en sabem? 

1.  Exploració: Contextualitzar i preguntes curtes 

Exploració - 1 i 
2

Introducció  -
3 i 4

Estructuració i 
Síntesi  -5

Aplicació - 6 Regulació



Programació 1r Batxillerat 

Cristina Guasch Monasterio 

9 

 

2. Exploració sobre els condicionants del paisatge 

3. Introducció de continguts de la meteorització 

4. Treball en parelles, introducció de tipus de meteorització 

5. Estructuració: activitat de síntesi 

6. Aplicació: Amb els coneixements adquirits relacionar les imatges amb el tipus de 

meteorització. 

Regulació: què hem après avui 

 

b) Descripció 

A la sessió 1 s’introduirà el tema de processos geològics externs. 

Els alumnes ajudaran a la Marta (context) a relacionar la geologia amb l’urbanisme, ja 

que la geologia sempre està present. 

A través d’aquest context aprendran els principals condicionants del paisatge i els 

diferents tipus de meteorització. 

 

c) Avaluació-regulació 

El primer dia es passarà un qüestionari per veure què saben.  

El professor anotarà al seu diari com funciona la classe, el comportament, l’actitud i 

l’interés dels alumnes.  

 

d) Materials i recursos 

- Fitxes de treball de l’alumne 

- Llibre de text 

- Power point de suport 

 

e) Posada a l’aula: tècniques i metodologies emprades 

Primer es treballarà individualment i després en parelles. Hem de tenir en compta que 

només hi ha quatre alumnes a la classe. 

 

Sessió 2  -  Les inestabilitats gravitatòries -1  

a) Fases 

 

1. Regulació: què recordem?   

Repàs esquemes meteorització 

2.  Exploració: Contextualitzar i preguntes curtes 

3.Introducció: cada alumne haurà d’exposar un apartat davant de la classe. 

4. Estructuració: taula resum de tots els apartats exposats 

5. Aplicació: veuran vídeos i els hauran de relacionar amb la teoria apresa. 

6. Regulació: què hem après. 

 

Regulació - 1 Exploració - 2 Introducció  -3
Estructuració  -

4
Aplicació - 5 Regulació
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b) Descripció 

En aquesta unitat didàctica l’alumne haurà d’aprendre el contingut autònomament per 

després exposar-ho a la resta de companys, que podran fer preguntes a fi de 

comprendre els continguts exposats. 

 

 

c) Avaluació-regulació 

El professor anotarà al seu diari com funciona la classe, com exposen els alumnes i el 

comportament, l’actitud i l’interés.  

 

d) Materials i recursos 

- Fitxes de treball de l’alumne 

- Llibre de text 

- Power point de suport 

- Noticies d’inestabilitats gravitatòries. 

 

e) Posada a l’aula: tècniques i metodologies emprades 

Primer es farà un exercici de regulació per recordar els coneixements adquirits i després 

cada alumne haurà de preparar-se un petit apartat de teoria per exposar-la davant dels 

altres. La resta de companys hauran d’omplir unes taules per tal que estiguin atents. 

Després es projecten diferents vídeos d’inestabilitats gravitatòries i amb parelles han de 

poder identificar i relacionar-ho amb els continguts adquirits anteriorment. 

 

Sessió 3  -  Les inestabilitats gravitatòries -2 

a) Fases 

 
- Repàs sessió anterior 

- Consolidació continguts: Pràctica magistral (diàleg socràtic) i exercici  

- Qüestionari 

 

a) Descripció 

El professor farà simulacions d’inestabilitats gravitatòries als alumnes i els alumnes 

hauran de presentar un petit informe de pràctiques on hi constin els passos del mètode 

científic. 

 

b)  Avaluació-regulació 

Al final de la classe els alumnes realitzaran un qüestionari anomenat la “carrera 

científica” amb l’eina “socrative” (a través d’internet). Amb aquesta eina els alumnes 

Regulació
Estructuració (castells 

sorra) 
Aplicació (PAU) Regulació (socrative)
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podran veure a la pantalla la seva posició segons el nombre d’encerts, i a mesura que 

van encertant les respostes, van avançant com si d’una carrera es tractés. 

 

c)  Materials i recursos 

- Pel qüestionari: dispositius mòbils o portàtils 

- Pels castells de sorra: 

o 2 granulometries diferents de sorra  

o 2 recipients (un de base per recollir la sorra i l’altre com a roca mare per 

simular el pendent). 

o Ampolles amb difusor d’aigua 

o Casetes i figures de joguina 

- Full de treball de l’alumne 

- Power point de suport 

  

d) Posada a l’aula 

El professor mitjançant el diàleg socràtic farà participar a l’alumne amb la pràctica dels 

“castells de sorra”. I després, els alumnes podran experimentar. 

 

Sessió 4  -  Disseny experimental -3 

a) Fases 

 

- Comentar els resultats del qüestionari de la classe anterior 

- Dubtes de l’exercici PAU de la classe anterior 

- Treballar el mètode científic 

 

b) Descripció 

Es corregirà el qüestionari del dia anterior i cada alumne haurà d’anotar on s’ha 

equivocat i com ho pot millorar. 

Després els alumnes hauran de fer una petita recerca i experimentar. Dissenyaran el 

procés experimental que ha de seguir per respondre a la pregunta de recerca i ho 

posaran en pràctica.  

També tindran un exercici de les proves PAU que podran fer un cop hagin acabat la 

recerca. 

 

c) Avaluació-regulació 

El professor recollirà el full de treball de l’alumne i l’avaluarà. A més, anotarà lal seu 

diari el grau de participació i d’interés dels alumnes. 

 

d) Materials i recursos 

 

- Pel qüestionari: dispositius mòbils o portàtils 

Regulació Aplicació Regulació
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- Pels castells de sorra: 

o 2 granulometries diferents de sorra  

o 2 recipients (un de base per recollir la sorra i l’altre com a roca mare per simular 

el pendent). 

o Ampolles amb difusor d’aigua 

o Casetes i figures de joguina 

- Full de treball de l’alumne 

- Power point de suport 

 

e) Posada a l’aula: tècniques i metodologies emprades 

Els alumnes podran treballar en parelles. 

 

8. Materials i recursos 

8.1 Materials i recursos per les sessions 

- Fulls de treball dels alumnes 

- Pels castells de sorra: 

o 2 granulometries diferents de sorra  

o 2 recipients (un de base per recollir la sorra i l’altre com a roca mare per simular 

el pendent). 

o Ampolles amb difusor d’aigua 

o Casetes i figures de joguina 

- Vídeos de notícies sobre inestabilitats gravitatories 

- Base d’orientació per la pràctica “Castells de sorra” 

8.2 Materials i recursos de suport 

- Power point de suport per consolidar els coneixements 

- Vídeo dels castells de sorra 

8.3 Materials i recursos d’avaluació 

- Enquesta final (pel ciclín) 

- Enquesta inicial sobre hàbits d’estudi (pel ciclín) 

- Taula observació professor 

- Qüestionari socrative 

- Rúbrica d’avaluació del professor al final de la unitat didàctica 

- Taula d’observació del professor pels treballs en grup 

 

9. Criteris de gestió d’aula i programació 
Les classes sempre es faran al laboratori de biologia de l’institut.  



Programació 1r Batxillerat 

Cristina Guasch Monasterio 

13 

 

 Setmana 3 al 7 de març 

 Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r 
Batxillerat 

Sessió 1  

El modelatge del relleu 
i la meteorització 

Sessió 2 

Les inestabilitats 
gravitatòries 1 

Sessió 3 

Les inestabilitats 
gravitatòries 2 

Sessió 4 

Disseny 
experimental 

 

10.  Criteris d’atenció a la diversitat 
La classe de 1r de batxillerat de Ciències de la Terra i Medi Ambient està formada per quatre 

alumnes. 

En aquesta classe no es necessiten mesures d’atenció a la diversitat tot i que hi ha dos 

alumnes amb una capacitat d’aprenentatge més ràpida que la resta. Per tant, a l’hora del 

treball en grup, es faran grups heterogenis tenint en compte les diferents capacitats 

d’aprenentatge valorant la rapidesa o la dificultat de comprensió dels continguts. 

A través del context i de les diferents activitats es fomentarà l’interès i la motivació per 

l’aprenentatge de la geologia. 

 

 

11. Criteris d’Avaluació 

11.1 Criteris d’avaluació 

Els criteris d’avaluació seran: 

1. Saber diferenciar entre les manifestacions de la dinàmica interna i externa del planeta i 

comprendre la diversitat de ritmes i intensitat dels canvis en que està sotmesa la Terra. 

2. Identificar els factors que poden modelar el paisatge. 

3. Aplicar els coneixements per diferència la meteorització química i la física. 

4. Relacionar les manifestacions de la superfície terrestre i en l’evolució del relleu amb la 

meteorització i els fenòmens de vessant. 

5. Ser crítics  i tenir en compta els agents geològics externs a l’hora d’avaluar l’ús del 

territori i els riscos geològics associats. 

6. Ser capaç d’aprendre autònomament i d’autoregular els coneixements adquirits. 

7. Participar a la classe i crear bon clima en el treball de grup i de classe. 

8. Aplicar els coneixements a adquirits a nous escenaris i situacions. 

9.  Aplicar els passos del mètode científic de forma coherent. 
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OBJECTIUS 

1. Comprendre els processos geològics externs i conèixer com funcionen els 

processos de meteorització i els fenòmens de vessant per analitzar la incidència 

en el modelatge del relleu. 

2. Relacionar la dinàmica de la superfície terrestre  (processos geològics i 
inestabilitats gravitatòries)amb l’existència de riscos naturals que condicionaran 

l’ús del territori. 

3. Diferenciar entre meteorització química i mecànica i identificar-les en el 
terreny (imatges). 

4. Identificar els factors naturals i antròpics que influeixen en els fenomens de 

vessant. 

5. Comprendre la importància de conèixer els processos geològics externs per 

evitar danys a les poblacions, habitatges, etc. 

6. Fomentar l’autonomia i el treball individual. 

7. Saber treballar en grup i cooperativament i augmentar el grau de participació a 

la classe. 

8. Involucrar i motivar als alumnes en l’aprenentatge de la geologia. 

9. Aplicar els coneixements adquirits a nous escenaris i a la resolució de problemes 

concrets del territori, reals i simulats, i participar en l’avaluació de les solucions 

proposades, mostrant el respecte, la tolerància i l’esperit crític. 

10. Augmentar la regulació individual dels coneixements adquirits  i recordar i 

consolidar conceptes claus apresos en les sessions anteriors. 

11. Treballar el mètode científic. 
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12.  L’avaluació 

12.1 Avaluació inicial 

El primer dia de classe es passarà un qüestionari per saber què saben i què no saben els 

alumnes. Serà un qüestionari tipus KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), o “inventari 

de coneixements previs”, que servirà com a instrument d’avaluació on hi predomina 

l’autoregulació per tal que l’alumne s’adoni del que sap a l’inici de la seqüència didàctica. 

Els alumnes hauran de fer aquest mateix qüestionari al final de la seqüència didàctica per tal 

de valorar els coneixements adquirits i veure’n l’evolució. 

A part dels continguts, els alumnes també hauran de realitzar un qüestionari sobre els hàbits 

d’estudi i sobre l’autoregulació per veure si les activitats de regulació que anirà proposant el 

professor al llarg de la unitat didàctica han servit per millorar els hàbits d’estudi i l’assimilació 

dels coneixements. 

Aquests dos qüestionaris permetran valorar l’evolució i les millores en els coneixements dels 

alumnes. 

 

12.2 Avaluació formativa 

En els fulls de l’alumne de les seqüències didàctiques, es plantegem una sèrie d’exercicis per 

realitzar individualment i en petit grup. Aquestes tasques es corregiran a classe 

conjuntament i al finalitzar les seqüències didàctica l’alumne haurà d’entregar el dossier amb 

els exercicis i les activitats de síntesi fets. 

 

12.3 Eines o material per avaluar 

Per dur a terme l’avaluació es tindrà en compta:  

• El grau de participació i treball amb grup 

- Taules d’observació del professor 

• El saber estar: bon comportament a classe 

- Taules d’observació del professor 

- Anotacions del professor 

- Diari del professor 

• El fulls de treball de l’alumne 

- Comprovació de la realització de totes les activitats 

- Bona presentació 

- Respostes correctes 
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• Les activitats de síntesi del full de treball 

- Puntuació a les activitats de síntesi, permetent al professor autoregular-se i mostrar 

un feedback als alumnes 

• Mapa conceptual 

• Qüestionari final de les dues seqüències didàctiques 

- Puntuació i feedback 

 

13.  Criteris de qualificació 
Els criteris d’avaluació són: 

 

 Percentatge 

Els fulls de treball 5 % 

Exercicis de síntesis i informes 5 % 

Mapa conceptual 5 % 

Participació i actitud 10 % 

Resultats qüestionari final 75 % 

 

14. Connexió amb altres matèries 
- Llengües:  

la comprensió lectora, el redactat i l’argumentació es tin 

Així com l’ús del vocabulari científic 

Expressió argumentada, oral i escrita, d’idees 

Obtenció d’informació rellevant en diferents fonts i suports i en diferents idiomes 

diferenciació del llenguatge (notícies científiques, vídeos públics) 

 

- Química: 

 Processos i reaccions que afecten a la meteorització de les roques i a les inestabilitats 

gravitatòries (adhesió, grau de saturació, etc.) 

Procés d’obtenció d’elements químics a partir de minerals. 

 

- Biologia:  

estudi de les conseqüències de l’acció dels éssers vius, la relació amb les activitats 

humanes i la seva implicació en els riscos i impactes en el desgast de les roques i en les 

inestabilitats gravitatòries. 
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- Matemàtiques 

Interpretació de fenòmens a partir de taules i gràfics. Representacions gràfiques 

diverses 

 

-  Física:  

És necessari un coneixement dels mecanismes físics que controlen els processos 

geològics externs. 

 

15.  Bibliografia 
� libres 

- Llibre de text editorial Castellnou 

 

� videos sessio 2 

- http://www.tv3.cat/videos/792449/Una-esllavissada-incomunica-el-monestir-de-

Montserrat 

- http://www.youtube.com/watch?v=ZVYGJYnJTi0 

- Vídeo 2: lliscament: http://www.youtube.com/watch?v=ef03aH1SuUU 

- http://www.youtube.com/watch?v=R__3DYQCVnA 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/maierato-sur-italia-fuertes-lluvias-

han-provocado-impresionante-deslizamiento-tierra/695622/  

 

� Altres 

- http://etpxavier-ctma.wikispaces.com/file/view/1.+Introduccio+i+meteoritzacio.pdf 

- http://www.slideshare.net/Naturaenviu/11-meteoritzaci-i-erosi 

- http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/988/html/21_meteoriz

acin_y_erosin.html 

- http://biosoro.blogspot.com.es/2012/04/el-cicle-de-les-roques.html 

- http://elsecretodelospaisajes.blogspot.com.es/2012/05/procesos-geologicos-

exogenos-o-externos.html 

- http://wikigeologia.wikispaces.com/7.PRUEBA 

- http://wikigeologia.wikispaces.com/7.PRUEBA 

- http://www.slideshare.net/nuriamarti/po-ctit6-1partmet1112 

- http://www.slideshare.net/nuriamarti/po-ctit6-1partmet1112 

- http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf 

 

� Imatge despreniment 
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- http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/modpais1/con

tenido2.htm 

- http://biologiaextremadura.blogspot.com.es/2013/06/procesos-

gravitacionales.html 

- http://bg4mcrespo.blogspot.com.es/2013/11/procesos-gravitacionales-13-14.html 

 

16. Annexos 
 

Annex 1: Qüestionari inicial i final 

Annex 2: Avaluació del professor 

Annex 3: Relació de les activitats amb els objectius d’aprenentatge 

Annex 4: Full de treball de l’alumne 
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Annex 1. Qüestionari inicial i final 

 

 

Continguts 
Escriu a la columna el teu grau de comprensió: 

A. No ho entenc  i no ho sé 
B. Em sona, però no n’estic segur 
C. Ho sé , però no ho sabria explicar  
D. Ho sé i ho sabria explicar a un company  

Data inici Data fi 

1. Saps què són les inestabilitats gravitatòries?   

2. Coneixes quins són els condicionants del paisatge?    

3. Saps què són les esllavissades?    

4. Coneixes la diferència entre meteorització mecànica i meteorització 
física 

  

5. Coneixes els fenòmens que es poden donar quan els materials poc 
consistents es comporten plàsticament degut a un grau  d’humitat 
alt? 

  

6. Saps què és la solifluxió?   

7. Coneixes la diferència entre despreniment i lliscament?   

8. Coneixes els passos del mètode científic?   

Hàbits d’estudi 
Escriu a la columna la freqüència: 

A. Mai 
B. Alguna vegada 
C. Moltes vegades 
D. Sempre  

Data inici Data fi 

1. Entens el que estàs estudiant?   

2. Distingeixes els punts claus de cada tema?   

3. Estàs atent a les sessions?    

4. T’interessa el contingut?   

5. Estudies a casa?   

6. Saps quins continguts necessites millorar?   

7. Ets conscient del que saps i del que no saps?   

8. Les activitats t’ajuden a consolidar coneixements?   
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Annex 2: Avaluació de l’actuació del professor i de la UD 

Ara et toca avaluar a tu! 

 

• Què t’ha agradat més? 
 
 
 
 
 
 

• Què t’ha agradat menys? 
 
 
 
 
 
 

• Com creus que es podria millorar? 
 

 Gens Poc Bastant Molt 

1. El professor ha explicat els continguts que es 
donarien i com s’avaluaria? 

    

2. El que hem fet a classe t’ha resultat motivador 
per aprendre? 

    

3. Els continguts i les a ctivitats han estat variats?     

4. T’han agradat les activitats que hem realitzat?     

5. Les activitats t’han ajudat a conéixer quins 
continguts pots millorar? 

    

6. La professora ha creat un bon clima de treball a 
l’aula? 

    

7. T’ha agradat el tracta que has rebut de la 
professora? 

    

8. Has entès les explicacions de la professora?     

9. L’examen ha estat molt difícil?     

10. En general, t’ha agradat i has entès els 
continguts? 
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Annex 3: Relació de les activitats amb els objectius d’aprenentatge 

  

Relació de les activitats amb els objectius 

d’aprenentatges 
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SESSIÓ 1 

Fase Activitat i definició Objectius d’Aprenentatge Continguts Tècniques Didàctiques t 

Inicial-
exploració 
 

- Presentar el tema: processos geològics externs 
- Què aprendrem: tipus, com i perquè es formen els processos 

geològics externs 
- Com s’avaluarà aquests apartats?: participació, full de treball i 

qüestionari mòbil (eina “Socrative”) 

8 Involucrar i motivar als alumnes en 
l’aprenentatge de la geologia.  

- Meteorització 
- Agents externs 
- Inestabilitats 

gravitatòries 

expositora 
 

5’ 

1. Contextualitzar: UNES VACANCES: MOLTES AVENTURES 
Relacionar la geologia amb altres disciplines 

8 Involucrar i motivar als alumnes en 
l’aprenentatge de la geologia. 

Interdisciplinaris 
Individual i discussió 
grupal 

5’ 

2. Els condicionants del paisatge: En una imatge l’alumne ha de posar 
tots els agents i factors que condicionen la meteorització.  

-  Agents: g, vent, aigua, altres (vegetació) 
- Processos: erosió, transport, sedimentació, meteorització 
- Condicionants: clima, estructura, litologia 

1 Comprendre els processos 
geològics externs i conèixer com 
funcionen els processos de 
meteorització i els fenòmens de 
vessant per analitzar la incidència en 
el modelatge del relleu.  
 

Condicionants del 
paisatge  
Agents, processos 
geològics i  

Individual (ajudat amb 
imatges en ppt). 
Últim apartat grupal 

 

Introducció 

1 Tipus de meteorització: mecànica o química. Classificar diferents 
imatges (tipus). 

3 Diferenciar entre meteorització 
química i mecànica i identificar-les en 
el terreny (imatges). 
 

Diferenciar 
meteorització física i 
mecànica 

Grupal. El professor guia 5’ 

3 Meteorització  
4.1 mecànica: (animacions) 

- Perquè creus que apareixen les diàclesis? (descompressió) 
- Gelifracció: Què pot passar amb les esquerdes d’alta muntanya quan 

plou o neva? El gel i l’aigua ocupen el mateix espai? 
- Les roques són uniformes? (estan formades per minerals.) Es dilaten 

amb la temperatura? Com? Llavors que passa amb les roques en els 
desert si entre dia i nit pot arribar a diferències de temperatura de 
50ºC? 

- Com poden créixer les plantes que enmig de roca mare? 
4.2 Meteorització química: els efectes de l’aigua 

- Etc. 

Meteorització mecànica: 
- Descompressió 
- Gelifracció 
- Canvis de 

temperatura 
- Arrels de les plantes 
Meteorització química: 
- Hidròlisi 

- Descarbonatació 
- Hidratació 
- Oxidació 
Activitat 3 i 4 
Full de treball individual  
El professor tindrà 
imatges i esquemes 
preparats en ppt. per 
una millor compressió 
per la discussió grupal 

15’ 

Estructur. i 
aplicació 

5 Classificar els diferents tipus de meteorització en la classificació 
d’imatges 

3 Diferenciar entre meteorització 
química i mecànica i identificar-les en 
el terreny (imatges). 
Descripció breu i classificació de 
diferents imatges. 

Tipus de meteorització 
comparació final en 
parelles. 

15’ 

Síntesi i 
regulació 

6 Repàs del que s’ha explicat a la sessió: 
Deures� esquemes de cada procés meteorització 

9 Aplicar els coneixements adquirits a 
nous escenaris i a la resolució de 

Repàs Grupal i individual 5’ 
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problemes concrets del territori, 
reals i simulats, i participar en 
l’avaluació de les solucions 
proposades, mostrant el respecte, la 
tolerància i l’esperit crític. 
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SESSIÓ 2 

Fase Activitat i definició Objectius d’Aprenentatge Continguts Tècniques Didàctiques t 

Regular 
Inicial i 

regulació 

Professor explica què faran avui 
10 Augmentar la regulació individual dels 
coneixements adquirits  i recordar i 
consolidar conceptes claus apresos en les 
sessions anteriors 

Repàs meteorització, i 
tipus d’inestabilitats 
gravitatòries  

Expositora  3’ 

1. Repàs de la sessió anterior. (Posar en comú els diferents 
esquemes de deures)  

Tipus de meteoritzacions 

Discussió grupal 
Full treball (espai per 
anotar les coses que no 
recordaven) 

5’ 

Inicial, 
exploració 

2. Context: carretera tallada Montserrat. Preguntes sobre 
Inestabilitats gravitatòries)  

8 Involucrar i motivar als alumnes en 
l’aprenentatge de la geologia. 

Inestabilitats 
gravitatòries 

Individual 5’ 

Introducció 

3. Inestabilitats gravitatòries (petites explicacions teòriques) 
- Caigudes 
- Lliscaments 
- Moviments de massa 

(full de treball ajudarà  
 

7 Saber treballar en grup i 
cooperativament i augmentar el grau de 
participació a la classe. 

 

Tipus de: 
- Caigudes 
- Lliscaments 
- Moviments de massa 
Altres: 
- Comportament plàstic 
- Grau d’humitat 
- Grau saturació aigua 

a) Cada alumne o grup (1 
o 2) persones llegeix un 
apartat diferent i ha de 
fer un esquema de les 
idees principals (5’). 

b) Cada grup té 1,5min 
per explicar-ho als 
demés.  

c) Resum-esquema  final  
Full de treball amb 
espais per apuntar les 
anotacions-esquemes 

15
’ 

Estructuració 4. Conclusions grupals (esquemes d’alumnes, i animacions en ppt.)  

7 Saber treballar en grup i 
cooperativament i augmentar el grau de 
participació a la classe. 

 Discussió grupal 5’ 

Aplicació 5. Preguntes sobre tres videos notícies de situacions reals.  

9 Aplicar els coneixements adquirits a 
nous escenaris i a la resolució de 
problemes concrets del territori, reals i 
simulats, i participar en l’avaluació de les 
solucions proposades, mostrant el 
respecte, la tolerància i l’esperit crític. 

Consolidar el que s’ha après avui. 

 Individual  
15
’ 

Regulació 6. Conclusions de les notícies   
Inestabilitats 
gravitatòries 

Grupal 5’ 

RECORDATORI: per la següent sessió es necessitaran mòbils amb internet 
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SESSIÓ 3 

Fase Activitat i definició Objectius d’Aprenentatge Continguts Tècniques Didàctiques t 

Regulació 1. Repàs: tipus meteorització i tipus inestabilitats gravitatòries (preguntes 
que els facin pensar. Ex: Com és que els materials que comporten la 
colada de fang tenen un comportament plàstic? A quin/s fenòmens o 
agents creus què és degut) 

10 Augmentar la regulació 
individual dels coneixements 
adquirits  i recordar i consolidar 
conceptes claus apresos en les 
sessions anteriors. 

 

-   5 

Estructuració 

Síntesi 

2. Pràctica: classe magistral.  
Introducció i explicació de la cohesió, angle de pendent, àrea d’expansió. 
Etc. 

2 Relacionar la dinàmica de la 
superfície terrestre (processos 
geològics i inestabilitats 
gravitatòries) amb l’existència de 
riscos naturals que condicionaran 
l’ús del territori. 

 

Inestabilitats 
gravitatories 

Métode socràtic 30 

3. Imatges i breu explicació del què hem representat 

Aplicació 4. Exercici PAU 5 Comprendre la importància de 
conèixer els processos geològics 
externs per evitar danys a les 
poblacions, habitatges, etc. 

 

- Coneixements 
adquirits 

 10 

5. Posada en comú  

Avaluació - 
regulació 

6. La carrera científica. Ràpid qüestionari utilitzant els mòbils i internet. 
(eina socrative). Anotar les respostes equivocades. I si hi ha temps 
coavaluar-se amb els companys.  

Consolidar els coneixements 
adquirits i el mètode científic 

-tipus meteorització 

- Tipus inestabilitats 
gravitatòries  

Individualment i 
comentaris finals 

5 
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 SESSIÓ 4  

Fase Activitat i definició Objectius d’Aprenentatge Continguts Tècniques Didàctiques t 

Inici El professor explicarà què es farà a la sessió 10 Regular els coneixements 
adquirits a les sessions anteriors 

10 Regular els coneixements 
adquirits a les sessions anteriors 

- Repàs met. i I.grav. 
- Pràctica 
- Avaluació mobil 
- Coavaluació? 

Expositora 5’ 

Inici i 
regulació 

1. Repàs: Resultats socrative i dubtes exercici PAI  Grupal. Els alumnes 
s’anotaran el que no 
recordaven 

5’ 

Aplicació 

(pràctica) 
(necessiten 
tenir els 
coneixement
s 
consolidats) 

2. Disseny experimental:  
 Explicació de l’objectiu de la pràctica. Ells han d’investigar i posar a la 
pràctica algun dubte que tinguin. Sabent els materials que tenen: 
- 2 granulometries diferents de sorra (platja i sorra de gat) 
- 2 recipients (un de base per recollir la sorra i l’altre com a roca mare 

per simular el pendent.) 
- Ampolles amb difusor d’aigua 
- Casetes i figures de joguina 

11 Treballar el mètode científic i 
argumentar els passos que es 
segueixen i els resultats finals. 

- Cohesió 
- Grau de saturació 
- Angle de pendent 
- Àrea d’expansió 
- Granulometries 
- Fenomen que 

succeeix 
- Fases del mètode 

científic 
-  

Professor introdueix la 
pràctica 

(full de treball) 

10
’ 

2.1  Els alumnes han de buscar la pregunta per realitzar l’experiment. 
Farem que cada grup (1 de 2 persones i l’altre de 3 persones) esculli 
una pregunta 

 

Grup classe 5’ 

2.2 Formulació Hipòtesi. Potser... 
Fixar variables independents i dependents 

Grup de treball 5’ 

2.3 Què esperes que surti? Escriure els passos a seguir per fer 
l’experiment. Posar-se d’acord els dos grups. 

5’ 

2.4 Fer l’experiment i les repliques, anotant en cada moment què està 
passant 

15
’ 

2.5 Què ha sortit? 
Resultats. Preguntes sobre les conclusions de cada experiment 

Comparació del que 
esperaven que sortís 
amb els resultats de la 
pràctica. I argumentar 

5’ 

2.6 Conclusions. Quin fenomen d’inestabilitat gravitatòria hem 
representat? Quins passos has seguit per desenvolupar la pràctica? 

Grup classe 5’ 

Regulació      
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Annex 4: Fitxes de treball de l’alumne 

  

Fitxes de treball 

de l’alumne 
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SESSIÓ 1 . El modelatge del relleu i la meteorització 

“Sempre present, la geologia!” 

La Marta, el Joan i el Miquel estan a punt d’anar-se’n de vacances.  

La Marta és estudiant de primer de carrera d’arquitectura i treballa com a becària al col·legi 

d’arquitectes, dissenyant i redactant els butlletins mensuals. Està molt preocupada, aquest 

mes toca parlar d’urbanisme i geologia i no sap com enfocar-ho. Pensa que potser el seu 

amic Joan, que està estudiant primer de geologia, la pot ajudar. 

- Joan, m’has d’ajudar! 

- Però què et passa? – Diu el Joan. 

- No sé si marxar de vacances perquè tinc molta feina! Al butlletí d’aquest mes he de 

parlar d’ “urbanisme i geologia”  i no sé pas per on començar! 

El Joan sorprès, li torna a preguntar – Urbanisme i geologia? 

- Sí - diu la Marta. 

- Marta, és molt fàcil! – exclama el Joan. - Un bon arquitecte ha de conèixer molt bé la 

geologia, és essencial! Vine aquests dies de vacances i ho veuràs! 

 

1. Preguntes del text: 

a) Què creus que vol dir que la geologia està relacionada amb l’urbanisme? 

 

 

b) Podries donar a la Marta alguna idea interessant per tractar en el seu butlletí? 

 

2. Ara observa les imatges, aquests indrets és on la Marta, el Joan i el Miquel aniran de 

vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Hi ha diferències entre aquests indrets? I amb el paisatge del Baix Penedès? En podries 

dir alguna? 

 

 

b) Què creus que pot condicionar el paisatge? Assenyala-ho a la imatge 

 

 

 

Noguera Pallaresa Montserrat 
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c) Ara, compareu amb els companys el vostre llistat i classifiqueu-ho en la següent taula 

 

Agents (qui) Processos (com) Condicionants zona 
   
   
   
 
 

  

 

3. A continuació hi ha una breu definició sobre la meteorització. 

 

 

 

 

 

a) A quin tipus de meteorització fan referència les següents definicions. 

 

Definició 1: _________________  

Pot transformar els minerals d’una roca en altres de nous, es poden oxidar, hidratar-se o 

dissoldre, degut a les condicions de la superfície a què estan exposats. L’aigua és el principal 

responsable de moltes de les reaccions que hi tenen lloc. 

 

Definició 2: _________________  

Provoca l’esmicolament, el desgast o la desintegració de les roques sense modificar la composició 

dels minerals que les formen. 

  

 

4. Treball en parelles. Tipologies de meteorització: 

4.1 Busca informació al llibre de text i defineix els diferents tipus de meteoritzacions 

mecàniques. Podeu acompanyar la definició amb un petit esquema o dibuix. 

a) Quan les roques que han estat formades en zones profundes (a grans pressions) 

afloren a la superfície terrestre on hi ha pressions més baixes, pateixen una pèrdua 

de pressió o també anomenat descompressió. Quins efectes creus que causarà a la 

roca? 

 

 

 

b) Les roques que es troben en zones fredes (per sota dels 0ºC), poden patir processos 

de gelivació o gelifracció, i trencar-se en fragments. Quin agent serà el responsable 

del procés de gelifracció? 

 

La meteorització és el procés de desintegració dels materials geològics degut al contacte amb 

l’atmosfera. Hi ha dos tipus de meteorització, la meteorització mecànica i la química. 
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c) La descamació (en roques homogènies) o fracturació (en roques heterogènies) es 

dóna als llocs on hi ha grans canvis de temperatura diürna i nocturna. Per què creus 

que una roca heterogènia es pot fracturar? 

 

 

 

d) Les arrels de les plantes poden provocar meteorització mecànica a les roques. Com 

creus que actuaran? 

 

 

 

4.2 Anota en aquestes definicions a quin tipus de meteorització química pertany: hidròlisi, 

descarbonatació, hidratació, oxidació. 

 

Met. química Definició 

 Les xarxes cristal·lines dels silicats poden ser destruïdes pels ions H
+
 i els OH

-
. 

 
Dóna un paisatge tenyit de color vermellós degut al ferro transformat per 
aquest procés que és insoluble i no pot ser transportat per l’aigua. 

 El volum dels minerals argilosos varia segons les condicions climàtiques. 

 

L’aigua de la pluja i el diòxid de carboni es combinen per donar àcid carbònic. 
Per tant, aquest àcid ataca a la calç de les roques (carbonat càlcic) i la 
converteix en bicarbonat càlcic (soluble en aigua). 

 
El ferro i el manganès present a les roques, són un exemple d’elements amb 
ions bivalents que poden patir aquest procés. 

 
Aquest procés provoca una pèrdua de cohesió de les roques granítiques forma 
un sòl sorrenc com el sauló. 

 L’ortòclasi, un feldspat, dóna lloc a minerals argilosos com la caolinita. 

 Les argiles que pateixen aquest procés s’anomenen argiles expansives. 

 
Les roques calcàries i dolomies (amb carbonats) són insolubles amb aigua 
pura, però es poden dissoldre amb l’aigua de la pluja. 

 Les xarxes cristal·lines absorbeixen l’aigua sense que s’origini un nou mineral. 

 Procés degut a la reacció de l’oxigen dissolt a l’aigua. 

 Dóna lloc a un paisatge càrstic. 

 

 

  



 

5. Classificació imatges amb el tipus de meteorització a la que correspon.

 

a)  b)  

 
 
e)  

 
f)  

 
 

 

6. Què pot passar si es construeix una carretera o un edifici en un terreny de minerals argilosos 

on es pugui produir la hidratació?

Programació
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Classificació imatges amb el tipus de meteorització a la que correspon. 

 c)  d) 

  

 
 
g)  

 
h) 

  
  

Què pot passar si es construeix una carretera o un edifici en un terreny de minerals argilosos 

on es pugui produir la hidratació?  
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Què pot passar si es construeix una carretera o un edifici en un terreny de minerals argilosos 
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SESSIÓ 2. Les inestabilitats gravitatòries 

1. Repàs sessió anterior? 

Llistat dels nous conceptes que 
vaig aprendre a la sessió anterior 

Què o quins apartats necessito 
millorar 

Com ho faré 

  
 
 
 

 

 

 

 

Els tres amics s’encaminen cap a Montserrat, 

però es troben la carretera tallada. Un gran 

roc a obstruït la carretera i els bombers i altres 

agents estan intentant obrir el pas dels cotxes. 

Per la ràdio han dit que es tractava 

d’inestabilitats gravitatòries.  

 

 

2. Preguntes sobre el text. 

a) Què creieu que són les inestabilitats gravitatòries?  

 

 

b) Quin agent és el principal causant d’aquest tipus de processos? 

 

 

c) Quina relació hi pot haver amb les “esllavissades” i les “inestabilitats gravitatòries”?  

 

 

d) Com podria la Marta aprofitar-ho pel seu butlletí “urbanisme i geologia”?  

 

 

e) Segur que la Marta ha vist la imatge següent en alguna carretera. Què creieu que significa 

aquesta senyal? De quin perill avisa? Quines seran les condicions de les zones on hi hagi 

aquesta senyal? 
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3. La classe es dividirà en tres grups (de 2 o 1 persona). Cadascú llegirà un apartat del llibre i 

farà un resum. A l’exercici 4 es posarà en comú. 

- Apartat A: Caigudes 

- Apartat B: Lliscaments 

- Apartat C: Moviments de massa 

 

Apartat:  

Breu resum 
 

 
 

Condició per tal que es 
doni aquest procés 

 

Tipus i petita explicació 
 
 
 

Descripció de la zona i 
del pendent 

 
 
 

Tipologia materials i 
comportament dels 
materials 

 

Altres factors que han 
propiciat 
l’esdeveniment 

 

 

4. Cada grup té 3-5 min per explicar el seu apartat. Anoteu tot allò que us serveixi. Podeu fer 

un petit esquema o mapa conceptual. 

A: Caigudes B: Lliscaments C: Moviments de massa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Esquema o mapa conceptual: 
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5. Veurem els següents vídeos i haureu de contestar les preguntes. 

 

5.1 Individualment  

 Vídeo 1 

 

Vídeo 2 

 

Vídeo 3 

 

Nom procés    

Breu resum 
 

 
 

  

Descripció de la zona 
i del pendent 

 
 
 

  

Tipologia materials i 
comportament dels 
materials 

   

Altres factors que 
han propiciat 
l’esdeveniment 

   

 

 

5.2 Conclusions de les notícies. Compareu entre vosaltres el resultat de la taula de l’exercici 

5 i modifiqueu el què creieu convenient. 

 

6. Què hem après avui: 
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SESSIÓ 3: Inestabilitats gravitatòries-2 

1. Repàs del dia anterior 

 

2. Pràctica: castells de sorra 

a. Inestabilitats gravitatòries 

b. Introducció esfondraments 

 

3. Informe amb fotos i breus explicacions 

 

 

4. Exercici PAU juny 2013. Exercici 3 (valia 3 punts). 

Les pluges abundants de finals de març han provocat un despreniment a Monflorit de la Roca. El 

despreniment s’ha endut part del cingle format per columnes basàltiques sobre el qual es troba 

el nucli antic del municipi, i ha arrossegat arbres i roques avall fins al riu que circula al peu de la 

cinglera. L’Ajuntament assegura que no s’ha de patir pels habitatges del barri antic, però 

l’alcalde demana ajudes. 

4.1 En el text s’esmenta un fet relacionat amb els despreniments, és a dir, un dels riscos 

relacionats amb les inestabilitats gravitatòries 

a) Identifiqueu en el text tres factors desencadenants o controladors d’inestabilitats 

gravitatòries. 

 

 

 

 

b) La cinglera de Montflorit és formada per diverses colades basàltiques superposades. 

Quin procés forma les colades? Esmenteu dos riscos associats a aquest procés 

 

 

 

 

4.2 La cinglera de Montflorit ha patit despreniments en diverses ocasions. Els materials que 

cauen són blocs de roques de grans dimensions, però, paradoxalment, al peu de la cinglera 

no hi ha una acumulació gaire important de materials. 

a) On són els materials que al llarg dels anys han anat caient al peu de la cinglera? 

 

 

 

 

b) Arran del penya-segat de Montflorit es troba edificada una filera d’antics habitatges del 

nucli històric del poble (fundat al segle IX). Alguns dels patis posteriors, i fins i tot alguns 

edificis, s’han precipitat pel barranc o la cinglera.  
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Expliqueu raonadament com és possible que s’edifiqués tan arran de la cinglera, ja que 

comporta un perill evident per als habitatges i els seus ocupants. 

 

 

 

4.3 Hi ha molts riscos associats amb les inestabilitats gravitatòries. Anomeneu el risc associat a 

les descripcions següents.  

 
 

5. Posada en comú exercici PAU 

 

6. La carrera científica: eina socrative. Qüestionari avaluable del modelatge del relleu, 

meteorització i d’inestabilitats gravitatòries. 
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SESSIÓ 4. Petita recerca 

� Repàs: 

a)  Resultats qüestionari “socrative” 

Què necessito millorar Com ho puc fer 

 
 
 

 

 

b) Dubtes exercici PAU 

 

 

 

� El mètode científic 

Aquesta sessió té l’objectiu que sigueu capaços de realitzar una petita recerca utilitzant el 

mètode científic. 

Material 

El material del que disposeu és: 

- 2 granulometries diferents de sorra  

- 2 recipients (un de base per recollir la sorra i l’altre com a roca mare per simular el 

pendent). 

- Ampolles amb difusor d’aigua 

- Casetes i figures de joguina 

 

1. Definim la pregunta de recerca  

Els alumnes han de buscar la pregunta per realitzar l’experiment. Farem que cada grup de 2 

persones esculli una pregunta de recerca. 

Una proposta per a la pregunta de recerca podria ser: 

“Com influeix el pendent a les esllavissades?” 

Voleu canviar la pregunta de recerca? En cas que si, anoteu-la: 

 

 

 

2. Predicció i hipòtesis 

 

a) Hipòtesis:  

Un cop hagueu definit la pregunta de recerca haureu de pensar en una hipòtesis.  

La meva hipòtesis: “Potser ...................................................................................................” 
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b) Fixem les variables independents i dependents: 

• La variable independent (la que canviem) serà:  

............................................................................................................................................. 

 

• La variable dependent (la que mesurarem) serà:  

............................................................................................................................................. 

 

 

c) Què esperes que surti?  

 

 

3. Experimentació 

Dissenyareu un experiment que respongui a la vostra pregunta  de recerca tenint en compta els 

materials de que disposeu. 

En petits grups penseu en com dissenyaríeu l’experiment i posteriorment poseu-vos d’acord 

amb la classe. 

  

a) Quins passos seguireu per fer l’experiment? Poseu-vos d’acord.  

 

 

 

 

b) Un cop tenim clar els passos del procès que hem de fer, llavors comenceu a experimentar. 

 

 

 

4. Resultats 

Anotant en tot moment els resultats que us estan sortint. 

 

 

 

 

 

 

5. Comparació dels resultats amb la hipòtesis 

La vostra hipòtesi es verifica amb els resultats obtinguts? 
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6. Conclusions 

a) A quines conclusions heu arribat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Síntesi 

a) Quin fenomen d’inestabilitat gravitatòria hem representat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Anomena els passos que has seguit per desenvolupar la pràctica, els passos del mètode 

científic? 
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Nom................................................................................................... 1r Batxillerat       CTMA 

 

Qüestionari Fet amb l’eina SOCRATIVE (on-line) amb els telèfons mòbils. 

1. Per què la meteorització mecànica als primers centímetres del subsòl, afavoreix i 

accelera la meteorització química? 

a. És falsa. 

b. Les partícules disgregades ja no es poden disgregar més 

c. Les partícules disgregades tindran major superfície perquè hi actuï la 

meteorització química. 

 

2. El paisatge càrstic és degut a processos de: 

a. Meteorització química d’hidratació 

b. Meteorització química de descarbonatació 

c. Meteorització mecànica d’hidròlisi 

 

3. A quin procés correspon la següent imatge: 

a. Hidratació 

b. Hidròlisi 

c. Oxidació 

 

 

4. En l’hidròlisi, els protons H+ i els OH- de l’aigua són els responsables de: 

a. Hidrolitzar i destruir les xarxes cristal·lines de la majoria dels silicats 

b. Combinar-se amb altres elements i augmentar la cohesió 

c. Disminuir la cohesió i hidratar les argiles. 

 

5. La descarbonatació es pot donar en zones on hi hagi: 

a. Roques calcàries que tinguin carbonats. 

b. Roques volcàniques amb silici. 

c. Material poc compactat. 
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6. Ordena les velocitats dels moviments de masses de més ràpid a més lent 

a. Colada de fang, reptació i solifluxió 

b. Reptació, solifluxió i colada de fang 

c. Colada de fang, solifluxió, reptació 

 

7. Els lliscaments rotacionals tenen la condició de: 

a. Tenir una superfície de lliscament plana. 

b. Tenir una superfície homogènia. 

c. Tenir una superfície de lliscament còncava. 

 

8. La colada de fang es produeix quan: 

a. Les argiles sobrepassen el límit líquid d’Attenberg  

b. Les argiles es deshidraten. 

c. Les argiles sobrepassen la teoria d’Atinburg. 

 

9. Els troncs dels arbres corbats poden ser una evidència de: 

 

a. Solifluxió 

b. Reptació 

c. Lliscament translacional  

d.  

10. El comportament fluïdal de les colades de fang és degut al pas del gel a fluid, que també 

s’anomena: 

a. Barrera disòtopa 

b. Barrera biòtopa 

c. Barrera tixòtropa  

 

 


