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Observa i reflexiona  

Els termes paisatge i relleu s’utilitzen de vegades com a sinònims, però no ho són. 
Quines similituds i diferències hi ha entre els dos conceptes? 
Els dos termes remeten a l’estudi de les formes presents en una àmplia zona de la superfície 
terrestre, però el paisatge fa un tractament integrat que inclou els components abiòtics (roques, 
muntanyes, valls...), els biòtics (flora i fauna) i els originats per la intervenció humana (pobles, 
carreteres...), mentre que el relleu només estudia els components abiòtics. 

 

Si en el lloc que examinem hi haguera un riu o una glacera, l’inclouríem dins de la nostra 
descripció del relleu? Per què? 
Sí, l’inclouríem dins de la descripció del relleu perquè tant el riu com la glacera formen part dels 
components abiòtics. 

 

 
I tu, què n’opines? 

Què més podríem fer per a preservar el relleu? 
Un dels objectius d’aquesta unitat és mostrar la importància de preservar el relleu, 
fonamentalment perquè les roques que el constitueixen són els materials en els quals la Terra 
ha escrit la seua història i la de la vida. Ho ha fet utilitzant un llenguatge molt especial. Els 
geòlegs dediquen bona part dels esforços a descobrir les claus d’aquest llenguatge i a 
descodificar-lo. Hi ha llocs de la Terra de molta bellesa a la qual s’uneixen la qualitat de les 
dades que amaguen les roques. Per a protegir aquests llocs s’han creat unes zones 
especialment protegides: els geoparcs. 

 

 
Activitats del desenvolupament (pàgines 120-130) 

 

1. Les arrels de les plantes, a més d’actuar com a falques, mantenen humides les 
roques i segreguen substàncies que les alteren. La meteorització que porten a terme 
és únicament física, únicament química o dels dos tipus? 
Les arrels de les plantes porten a terme meteorització física i química. 

 

2. Quin tipus de meteorització creus que predominarà en un desert, la física o la 
química? 
La meteorització física. 
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3. PREDIU. Què li ocorrerà a la llacuna? 
La imatge mostra un relleu de muntanya amb una llacuna en la qual desemboca un 
rierol. 

a) A quines zones d’aquest relleu hi 
haurà erosió? 

b) Quin és l’agent de transport més 
important en aquest relleu? 

c) A quina part es depositaran materials? 
d) Què li ocorrerà a la llacuna com a 

conseqüència dels processos 
d’erosió, transport i sedimentació? Es 
farà més extensa, es mantindrà igual o 
desapareixerà? 

 
a) L’erosió serà especialment intensa als relleus amb més pendent (la muntanya), però 

també al tram del llit del riu entre la muntanya i la llacuna. 

b) Les aigües superficials. 

c) Es depositaran a la llacuna. 

d) Tendirà a desaparéixer. Es reblirà com a conseqüència del depòsit de sediments. 

 

4. EXPERIMENTA. Serà igual el modelatge? 
Hem construït al laboratori dos relleus de la mateixa grandària i forma. El relleu A és 
d’arena, mentre que el B és de grava grossa. Aboquem sobre els dos la mateixa 
quantitat d’aigua. 
a) Quin creus que s’erosionarà més? 
b) Per què hi aboquem la mateixa quantitat 

d’aigua? El resultat de l’experiència seria 
igual de concloent si no ho férem així? 

a) S’erosionarà més el relleu d’arena. 
b) Perquè per a comprovar els efectes d’una 

variable, en aquest cas, la resistència a 
l’erosió, totes les altres variables han de ser 
exactament iguals en els dos relleus 
(variables controlades). D’aquesta manera, 
les diferències en l’erosió només poden ser 
degudes a l’element que els destingeix: la 
composició. 

 

 

 

5. Una roca salina, com el guix, s’erosionarà més en un clima sec o en un d’humit? 
Una roca salina s’erosionarà més en un clima humit perquè l’aigua n’afavorirà la 
dissolució. 
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6. Per què un relleu senil (ancià) és més suau i pla que el d’aquesta zona quan era 
menys antiga? 
Perquè les aigües superficials retiren materials de les zones altes i els depositen a les 
zones baixes. En conseqüència, les zones altes cada vegada són menys altes i les baixes, 
menys baixes. 

 

7. Una roca amb fractures o fissures s’erosionarà més o s’erosionarà menys que una 
que no en tinga? Per què? 
Una roca amb fractures s’erosionarà més que aquesta mateixa roca sense fractures 
perquè les fractures afavoreixen la meteorització física i la química (ja que faciliten 
l’entrada d’aigua). 

 

8. OBSERVA. Com evolucionarà aquesta 
zona? 
La fotografia mostra diverses dolines a 
la província de Conca. 
a) Quina roca hi haurà en aquesta 

zona?  
b) Quantes dolines s’hi observen? 

Quina forma tenen? 
c) És previsible que s’origine en el 

futur una uvala en aquest lloc? Per 
què? 

a) La roca dominant serà la calcària. 

b) S’hi observen quatre dolines de 
superfície circular (no s’hi observa com són en profunditat). 

c) Sí, s’hi pot formar una uvala. Si el procés de dissolució i, per tant, d’eixamplament de 
les dolines continua, algunes d’aquestes es poden unir i crear una uvala. 

 

9. Elabora una llista amb totes les formes càrstiques destructives citades en aquest 
epígraf, i una altra amb les constructives. 
Les formes càrstiques destructives (originades per la dissolució de la calcària) que se citen 
són: lapiaz, dolina, uvala, canyó, gorja, avenc, galeria i cova. Les formes càrstiques 
constructives que se citen són: estalactita, estalagmita i columna. 

 

10. Tots els processos càrstics es generen com a conseqüència de la mateixa reacció, 
que a vegades es produeix en un sentit i altres vegades en el sentit invers. Quina és 
aquesta reacció? 
La reacció és la dissolució de la calcària gràcies a l’acció de l’àcid carbònic (que s’ha 
format a partir del CO2 i l’aigua) i, en el sentit contrari, la precipitació del carbonat de calci. 

CaCO3 + CO2 + H2O           Ca(CO3H)2 
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11. El granit és molt resistent a la meteorització física, però no a la química. La seua 
meteorització serà més ràpida en un clima humit o en un d’àrid? 
La meteorització del granit és més ràpida en un clima humit, ja que és més vulnerable a la 
meteorització química i aquesta va lligada a la presència d’aigua. 

 

12. Quin paper exerceix l’erosió en l’evolució d’un relleu granític? 
L’erosió retira els materials produïts per la meteorització del granit, acció que deixa les 
boles de granit més al descobert. El depòsit d’aquests materials a les zones més baixes 
origina el sòl arenós característic dels relleus granítics. 

 

13. Si els doms granítics sobreïxen és perquè s’erosionen menys. Per què creus que 
són més resistents a l’erosió? 
Els doms són més resistents a l’erosió perquè tenen menys fissures i, per tant, tenen 
menys superfície externa en contacte directe amb l’aigua. 

 

14. INFEREIX. Com s’ha format? 
La imatge mostra un relleu en 
cuesta, en què s’observa una 
alternança de gres i argiles. 
a) Les cuestes llargues 

coincideixen amb les argiles o 
amb el gres? 

b) Fes un dibuix de com podria ser 
aquest relleu abans que 
començara a erosionar-se. 

c) Explica com s’ha passat de la 
situació que has dibuixat a 
l’actual. 

a) Les cuestes llargues coincideixen amb el gres. 

b) Valdrà qualsevol dibuix que mostre alguna erosió en el gres (part d’un estrat o tot) i 
que haja eliminat també l’argila que estava davall d’aquesta porció de gres. 

c) El gres s’ha erosionat perquè, tot i que és més resistent que l’argila, és vulnerable a 
l’erosió. L’argila que estava protegida de l’erosió per aquest gres erosionat ha sigut 
ràpidament eliminada per l’erosió. 

 

15. smSabadigital.com. OBSERVA. Quin tipus de relleu apareix en aquest vídeo? 
És un relleu argilenc de tipus badlands. 
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16. Elabora un mapa conceptual per a descriure les característiques i el modelatge dels 
relleus granítics i argilencs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. De quina manera intervenen l’energia solar i la gravetat en l’activitat d’una glacera? 
L’energia solar evapora l’aigua, que torna a caure en forma de neu, a partir de la qual es 
forma el gel glacial. Per tant, sense l’energia solar la glacera no tindria gel. La gravetat 
afavoreix el desplaçament del gel cap a les zones més baixes. 

 

18. L’activitat volcànica modifica la superfície externa de la Terra. Aleshores, per què no 
es considera un procés geològic extern? 
L’activitat volcànica, encara que modifica la superfície externa de la Terra, no es pot 
considerar un agent geològic extern perquè no és activada per l’energia solar, sinó per la 
calor de l’interior de la Terra. 

 

Ciència en acció 

Com podem identificar aquest relleu? 
 

19. Quines característiques té la roca que predomina en el relleu del desert de Tabernas 
que estem analitzant? Quina és? Hi ha alguna roca més? 
La roca que predomina en aquest relleu és l’argila. És una roca poc coherent i fàcilment 
erosionable. La impermeabilitat que posseeix afavoreix l’escolament superficial i, per tant, 
l’erosió.  

Només hi ha argila, almenys a les zones més pròximes a l’observador. Ara bé, al fons a la 
dreta s’observen alguns ressalts que podrien ser resultat d’una erosió diferencial d’uns 
materials més resistents. 

 

RELLEUS GRANÍTICS I ARGILENCS 

RELLEUS GRANÍTICS  RELLEUS ARGILENCS 

El granit es caracteritza perquè 

És una roca vulnerable a la 
meteorització química 

Presenta diàclasis que 
divideixen el granit en blocs 

El relleu granític evoluciona: 
• Arenització del granit 
• Formació de boles 
• Generació d’un caos de boles 
• Formació d’un sòl arenós 

 

Dóna lloc a formes com 

Caos de boles 

Evolucionen a un relleu suau 

Tor 

Doms 

L’argila es caracteritza per 

Ser molt poc coherent Ser impermeable 

Resulta un material fàcilment erosionable 

Dóna lloc a formes com 

En zones baixes En zones altes 

Planes àmplies Badlands 

Amb abundància de  

Regalls 
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20. Quins processos geològics han intervingut en el modelatge? Quin és més visible? 
Hi han intervingut processos d’erosió i, per tant, el transport dels materials erosionats i la 
sedimentació d’aquests a les zones més baixes. L’erosió és la que ha deixat les 
empremtes més visibles: els regalls o barrancs. 

 

21. Quin agent geològic extern ha modelat aquest desert? 
Les aigües superficials. 

 

22. Quina és la teua conclusió final sobre aquest relleu? Quina denominació li 
donaries? 
És un relleu argilenc de tipus badlands.  

 

Activitats 

 

23. Infereix. Això és una bola de granit envoltada d’arena grossa. 

 

a) Quin tipus d’alteració ha afectat aquesta bola de granit? 
b) Quina forma creus que tindria abans de ser alterada? Com ha passat d’aquell 

estat inicial a aquest? 
c) Quin és l’origen de l’arena grossa que envolta la bola? Quins minerals hi haurà? 
a) Ha sigut afectada, fonamentalment, per la meteorització química. 

b) Tindria una forma, aproximadament, cúbica. Ha adquirit aquesta forma arredonida 
perquè els vèrtexs i les arestes d’aquest cub tenen més superfície en contacte amb 
l’exterior (dues en les arestes i tres en els vèrtexs) i, en conseqüència, pateixen més 
la meteorització química propiciada per l’aigua.  

c) L’arena grossa és resultat de la meteorització química del granit. Estarà constituïda 
per cristalls de quars sense modificar i pels residus alterats dels feldspats i les miques 
(argiles). 
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24. Observa. En aquesta fotografia apareix una duna. 

 

a) Quin agent geològic extern és el causant que es formara? Elabora un diagrama 
de flux amb els possibles agents. 

b) Quins processos geològics externs han afavorit la formació d’aquesta duna? 
a) El vent ha sigut l’agent geològic que ha format aquesta duna. 

b) Hi han intervingut, molt probablement, la meteorització, que ha alterat la roca d’origen 
i que ha donat lloc a l’arena, l’erosió d’aquesta arena, el transport d’aquesta fins al lloc 
on ara es troba i la sedimentació. 

 

25. Analitza. Aquesta fotografia de la NASA mostra la superfície del planeta Mart. 

 

a) Hi ha signes de la intervenció d’algun agent geològic extern. Quins són? 
b) De quin agent es tracta? Justifica la resposta. 
c) Quina energia haurà activat aquest agent geològic a Mart? 

a) Sí, hi ha valls fluvials. 

b) Les aigües superficials han hagut de ser l’agent causant d’aquest modelatge. La 
forma d’aquestes valls i la disposició que tenen amb afluents i subafluents ho 
corrobora. 

c) Les mateixes que a la Terra: l’energia solar i la gravetat.   
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26. Prediu. En la volta d’una cova càrstica hem trobat aquestes estructures d’on goteja 
aigua. 

 

a) Quines formes són? 
b) Quin procés s’hi està produint? 
c) Com evolucionaran? 
a) Són estalactites. 

b) S’hi està precipitant la calcària que venia dissolta en l’aigua que goteja. 

c) El depòsit progressiu de més calcària farà que aquesta estalactita siga més llarga 
(creixerà cap avall) i més grossa. 

 

27. Emprén. La Terra ha “escrit” la història de la vida i la seua pròpia en les roques. I ho 
ha fet utilitzant un “llenguatge” molt especial. Els geòlegs dediquen bona part dels 
seus esforços a descobrir les claus d’aquest llenguatge i a descodificar-lo.  
Hi ha regions de la Terra que, a més d’una gran bellesa, posseeixen unes roques 
que contenen una informació valuosíssima. Per a preservar aquests llocs s’han 
creat unes zones especialment protegides: els geoparcs. Quin és el més proper a la 
vostra localitat? 
a) Podeu fer el treball en grups. Busqueu la pàgina web de la Xarxa Europea de 

Geoparcs i localitzeu-ne el més proper. 
b) Entreu en l’enllaç d’“el vostre geoparc” i anoteu les dades que us resulten més 

interessants. 
c) Organitzeu una visita per a conéixer-lo. 
d) Elaboreu un pòster que reculla el que més us ha agradat de la visita. Per a això 

podeu ajudar-vos del procediment de les 3P: percebre, pensar i practicar. Què 
hi percep? Què en pense? Què hi faré? 

a) La pàgina web de la Xarxa Europea de Geoparcs està disponible en: www.e-
sm.net/svbgeso3rd09_01. Si fem clic en el mapa, aquest s’amplia i s’obri una taula 
amb la relació de geoparcs europeus, entre els quals es troben els espanyols.  

b) En fer clic en el nom del geoparc d’aquesta taula que ens interessa, entrarem a la 
seua pàgina específica. 

c) En la pàgina del geoparc figura un correu electrònic, un telèfon i l’adreça del centre de 
visitants que ens permet entrar en contacte amb els seus responsables i organitzar la 
visita. 

http://www.e-sm.net/svbgeso3rd09_01
http://www.e-sm.net/svbgeso3rd09_01
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d) Més que la quantitat d’informació recollida, interessa comprovar en quina mesura els 
ha permés utilitzar alguns dels coneixements adquirits, formular noves preguntes i 
valorar la importància d’aquesta figura de protecció del nostre patrimoni geològic. 

L’estratègia de les 3P: percebre, pensar, practicar, ajuda que l’alumne només passe a 
la pràctica després d’un procés sensitiu i reflexiu que n’assegure una major eficàcia 
(vegeu el quadern Aprendre a pensar). Les fases d’aquesta estratègia serien les 
següents: 

- Percebre. Els alumnes podran emprar tots els sentits durant la visita al geoparc 
triat per a captar informació rellevant en l’aprenentatge. El professor o el guia 
podran ajudar a centrar la seua atenció en alguns aspectes rellevants. 

- Pensar. És el temps de processar la informació. Pot fer-se inicialment d’una 
manera individual i, després, per mitjà d’una posada en comú amb els companys. 
Durant aquesta fase, es poden utilitzar múltiples estratègies i eines. 

- Practicar. L’última fase consisteix a plasmar tota la informació recopilada, 
seleccionada i processada en un pòster que reculla els punts més destacats de 
la visita. 

 

Posa’t a prova. 

Relleus al laboratori 

 
1. Sobre un d’aquests aboquem aigua amb una regadora. L’altre relleu el situem 

davant d’un ventilador. Quan han passat uns minuts, n’observem els efectes i 
dibuixem la forma que ha adquirit cadascun. 
a) Quins processos geològics externs pretenem reproduir? 
b) Creus que s’originaran valls xicotetes en els dos casos? 
c) Què hem volgut comprovar amb aquesta experiència? 
d) Per què hem fet els dos relleus amb la mateixa forma inicial, grandària i 

composició? 
a) Pretenem reproduir processos d’erosió, transport i sedimentació. 

b) Es formaran valls xicotetes en el relleu al qual aboquem aigua, però no sobre el relleu 
en què actua el ventilador. 

c) Hem volgut comprovar que l’aigua i el vent erosionen, transporten i sedimenten, però 
que cadascun ho fa d’una manera particular i que, en conseqüència, són diferents les 
formes d’erosió i sedimentació que originen. 

d) Perquè si en una experiència de laboratori volem comprovar l’efecte d’una variable 
(en aquest cas, l’agent geològic que hi intervé), totes les altres condicions o variables 
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han de ser exactament iguals (variables controlades). Només així podrem concloure 
que les diferències que s’originen als relleus seran degudes a l’agent que les ha 
generades. 

 

2. Dissenya i dibuixa una experiència de laboratori similar a l’anterior, però ara per a 
comprovar l’efecte de la litologia en el modelatge del relleu. 
a) Quants relleus necessites construir? 
b) Quins factors o variables hauran de ser exactament iguals en tots els casos? 
c) Quin factor o variable serà diferent d’un cas a un altre? 
a) Si volem comprovar la influència de la litologia en el modelatge del relleu 

necessitarem tants relleus com tipus de litologia vulguem comprovar, multiplicats pel 
nombre d’agents que vulguem fer intervenir-hi. Així, en el cas més senzill 
necessitarem dos relleus, ja que tindrem un sol agent (per exemple, les aigües 
superficials) i dos tipus de litologia (per exemple, un relleu d’arena i un altre de grava). 

b) Tots els factors o variables hauran de ser exactament iguals (variables controlades), 
excepte el factor l’efecte del qual vulguem comprovar; en aquest cas, la litologia. 

c) La litologia. 

 

Envelliment ràpid 

1. Per què en menys de 50 anys la meteorització ha sigut major a Madrid que en 2200 
anys en el desert egipci del qual procedeixen? 
El temple es va construir en una zona desèrtica on la meteorització química és molt 
escassa i l’aire no té contaminants. En canvi, a Madrid hi ha molta més humitat, i el trànsit, 
les calefaccions i les indústries generen gasos contaminants que incrementen la 
meteorització química. 

 

2. Què demostra aquest cas sobre la manera en què actua la meteorització química? 
Demostra que la meteorització química és molt escassa en ambients secs i sense gasos 
contaminants. 

 

Una ciutat encantada 

1. Observa la fotografia del Tormo Alto. 
a) Creus que està constituït per un sol tipus de roca? 
b) Com podries explicar que la part de baix estiga més 

erosionada que la de dalt? 
a) La imatge del Tormo Alto permet apreciar que està 

constituït per dos tipus de roques: una més resistent a 
l’erosió, que apareix coronant el Tormo i, davall d’aquesta, 
ocupant la major part de la forma, una altra un poc més 
clara i amb més cavitats. 

b) És un cas d’erosió diferencial. 
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2. Creus que es tracta d’una forma exocàrstica o endocàrstica? Explica’n el motiu. 
És una forma exocàrstica, perquè ha sigut originada per la dissolució de la calcària a la 
superfície del relleu. 

 

3. Quin agent geològic extern consideres que ha intervingut més en aquesta zona? I 
quin procés geològic ha produït? 
Les aigües superficials són l’agent geològic que més ha intervingut en aquesta zona i el 
procés més freqüent que ha produït és la dissolució de la calcària.  

 

4. A la Ciudad Encantada trobem també algunes depressions de contorns arredonits i 
forma d’embut. 
a) Què poden ser aquestes depressions? 
b) Com s’han originat? 
c) En quin tipus de roques es produeixen? 

 a) Dolines 

b) i c) S’han originat per dissolució de la calcària. 

 
Un relleu canviant 

1.  Quin tipus de roca predomina en aquest relleu? 
a) Calcària 
b) Argila 
c) Granit 
d) Llim 
c)  Granit. 

 
2.  Quines formes identifiques en els relleus A i C? 

Descriu-les. 
 La imatge A és d’un caos de boles, format per boles de 

granit en disposició caòtica. A les zones més baixes de 
les boles s’ha acumulat l’arena produïda per la 
meteorització del granit. 

La imatge C mostra que els cubs de granit superiors 
estan ja bastant meteoritzats i l’arena n’ocupa les 
diàclasis. Els cubs inferiors estan poc meteoritzats 
encara. 

 
3.  Els esquemes A, B i C representen les 

modificacions experimentades per aquest relleu al 
llarg del temps. 
a)  Ordena’ls cronològicament. 
b)  Descriu els principals canvis que es produeixen entre cadascun d’aquests i el 

següent. 
c)  Quin ha sigut l’agent que ha generat aquestes transformacions? 
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 a)  L’ordre cronològic (de més antic a més modern) és B, C, A. 

b)  En el B, el granit mostra fractures ortogonals (són diàclasis de descompressió), a 
través de les quals l’aigua ha començat a penetrar-hi, i ja s’hi observen canvis de 
coloració que anuncien la meteorització. Els blocs de granit es mantenen en la 
disposició original. 

En la imatge C, el procés de meteorització ha avançat notablement a través de les 
fractures i ha dotat els blocs superiors de formes més arredonides, mentre que els 
inferiors estan poc meteoritzats encara. La major part de l’arena resultat de la 
meteorització es manté encara al lloc d’origen. 

En la imatge A, pràcticament tots els blocs estan molt meteoritzats i, en 
conseqüència, ben arredonits i disposats caòticament. L’arena resultant de la 
meteorització ha sigut retirada d’aquests nivells superiors i depositada als inferiors. 

c)  L’aigua. 

 

4.  Entorn de les boles hi ha un sòl d’arena grossa. 
a)  Com s’ha format aquesta arena? 
b)  Quina composició creus que tindrà? 

 a) i b) L’arena és el resultat de la meteorització química del granit. Els feldspats i les 
miques han sigut alterats (hidròlisi) i formen diversos minerals d’argila, mentre que els 
cristalls de quars no han sigut alterats (són molt resistents a la meteorització química) i 
constitueixen el gros de l’arena residual. 


