
   

 
 

 
Orientacions metodològiques per a les activitats d'aula 

 
AMBIENTACIÓ 

 
Qüestió de gustos 

 
Full 1 (AI) 

 
Objectiu: Avaluar els coneixements previs 
 
Desenvolupament: 
-Els alumnes, sense cap informació prèvia, han d'escriure un mínim de tres paraules 
sobre els conceptes o sensacions que els suggereixin les tres il·lustracions del full, entre 
les quals la imatge d'un aflorament geològic. 
-L'objectiu d'aquest exercici és poder detectar els valors, actituds, coneixements i 
vocabulari que utilitzen els alumnes per descriure un aflorament geològic. 
-El mateix exercici es repetirà en el treball posterior, de manera que es podrà avaluar si hi 
ha hagut algun canvi en la percepció que tenen d'un aflorament geològic i quines són les 
informacions que podem extreure quan mirem les roques. 
 Important! És convenient que aquesta activitat es faci abans de començar a treballar  
Temporització: 15’ 

 
 

TREBALL PREVI 
 
La motxilla del vulcanòleg 

Full 2 

    
Objectiu: Familiaritzar-se amb la metodologia de camp. Motivar el treball en grup.  

 
Desenvolupament: 
 La motxilla del vulcanòleg permet: 
1- Ressaltar la importància de la participació i el treball en grup per millorar els resultats. 
2- Posar de manifest quina és la metodologia apropiada en el treball de camp. 
3- Avaluar els coneixements previs pel que fa a la metodologia. 
 
-ORDENACIÓ dels estris bàsics per realitzar el treball de camp. L'ordenació correcta que 
hem establert és la següent: 1 Quadern de camp, 2 Mapa topogràfic i geològic, 3 Fotos 
aèries i estereoscopi, 4 Martell, 5 Lupa, 6 Brúixola, 7 Clau d'identificació, 8 Reactiu (HCl), 
9 Bossa, etiquetes i retolador, 10 Càmera fotogràfica i vídeo. 
 
Important! Al Parc Natural no està permesa la recollida de roques i minerals. 
 
Suggeriments:  
- DEFINICIÓ dels instruments. Pot servir d'avaluació inicial i permetre valorar l'adquisició 
de nous coneixements al final de la unitat. 
Temporització: 30’ 
 

Per situar-se: Geografia i Geologia Fulls 3A,B,C 
  Objectiu: Aportar informació sobre el medi físic de l'indret que volem visitar.  

Desenvolupament: 
Els 3 fulls que s’adjunten en aquesta fitxa pretenen identificar les principals unitats de 
relleu i els materials geològics de Catalunya, de la Garrotxa i de la comarca d'on 
procedeix l'alumnat. 
Com a recurs es pot utilitzar la taula de temps geològics, el fullet informatiu del Parc 
Natural i la pàgina web. 
 
Temporització:30’ 

 
 



   

 
 
 

Entrem en matèria: erupcions, volcans i roques      Fulls 4A,B,C 
Objectiu: Conèixer el fenomen del vulcanisme.  

Desenvolupament: 
FULL 4A:  
- REPÀS o INTRODUCCIÓ dels conceptes referents a vulcanisme: tipus d'activitat 
eruptiva, materials i morfologies dels cons volcànics. 
- MAPA CONCEPTUAL. Omplir individualment el mapa conceptual de l'activitat eruptiva 
explosiva estromboliana a partir de la informació que s'obté de la taula Tipus d'activitat 
eruptiva, volcans i roques. La resposta d'aquesta activitat seria: L'activitat eruptiva 
estromboliana d'explosivitat moderada depèn d'un magma de composició bàsica, amb 
baix contingut en gasos que genera unes roques de color fosc i uns cons volcànics 
d'escòries. 
 
FULL 4B: 
- RELACIONAR el tipus d'activitat eruptiva i la morfologia dels edificis volcànics amb 
fletxes. Es proposa fer l'exercici individualment i en petit grup, sempre que es tingui prou 
temps. Es tracta que els alumnes arribin a entendre que la morfologia dels volcans depèn 
dels materials que es generen durant l'erupció. 
- La solució de l’activitat és que l’estratovolcà correspon a l’últim dibuix i es donen per 
activitats eruptives pliniana; el volcà en escut s’uneix al primer dibuix i a l’activitat eruptiva 
hawaiana. 
- A partir de la Taula Tipus d’activitat eruptiva podeu extreure les diferències entre cada 
tipus d’activitat: 
L'activitat eruptiva efusiva (ex.hawaiana) emet colades de lava fluïdes i no té prou gas 
perquè el magma es fragmenti, de manera que construeix uns cons laxos (volcans 
d'escut) a partir de la sobreposició de les mateixes llengües de lava. 
L'activitat eruptiva estromboliana emet un magma fragmentat per la presència 
moderada de gasos; aquests fragments o esquitxos de magma s'acumulen al voltant del 
punt d'emissió i construeixen edificis volcànics d'escòries i gredes. 
L'activitat eruptiva pliniana emet un magma carregat de gas; per aquest motiu l'erupció 
és violenta i produeix colades de lava i grans paquets de roques que el magma arrossega 
en el moment de l'erupció. Aquests productes es van apilant en estrats fins a construir 
grans edificis (estratovolcans). 
L'activitat eruptiva vulcaniana es caracteritza per un grau d’explosivitat elevat, però de 
menor magnitud i violència que la pliniana. Es tracta d’una projecció de piroclastos de 
mida petita i de lava viscosa que se solidifica prop del cràter i forma un tap. Formen cons 
volcànics de grans dimensions: estratovolcans. 
 
FULL 4C: 
- RELACIONAR la velocitat de refredament del magma amb la textura de la roca 
resultant. Quan el refredament és ràpid la presència de cristalls és escassa; per tant, 
trobem una textura microcristal·lina..  
Quan la velocitat de refredament del magma és lent, es dona una textura porfírica, la qual 
permet la formació de cristalls més grans. 
- Exercici per fer en petit-grup. 

 Temporització: 1 hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

TREBALL POSTERIOR 
Descripció de l'erupció del volcà del Croscat Full 5 
   Objectiu: Sintetitzar i expressar la informació obtinguda al llarg de l'activitat 

Desenvolupament: 
-DESCRIPCIÓ del funcionament de l'erupció del volcà del Croscat. Els alumnes 
esdevenen corresponsals de premsa enviats a la Garrotxa, on se suposa que té lloc 
l'erupció del volcà del Croscat, per tal de descriure en directe aquest fet.  
És una activitat pensada per fer en petit grup. 
-Us agrairíem que poguéssiu enviar-nos una selecció representativa d’alguns d’aquests 
treballs als Serveis Pedagògics, perquè puguem avaluar la nostra tasca. 
 Suggeriments: Poden fer  la descripció a través d’una crònica periodística, una 
retransmissió radiofònica o televisiva, etc. 
 Temporització: 45’  

 
Per traduir el que...: les roques expliquen Full 6 

Objectiu: Avaluació final de coneixements adquirits durant la unitat didàctica. 
Desenvolupament: 
-Triar tres elements o factors i tres instruments que caldria tenir en compte a l’hora de 
descriure un aflorament volcànic determinat que s'observa en una imatge. 
Activitat de tipus individual. 
-AVALUACIÓ del coneixement que han adquirit vers els estris que s'utilitzen per fer un 
treball geològic de camp. 

 
 Temporització: 45’ 

 
Per deixar clar que tot és qüestió de gustos  Full 7 
   Objectiu: Avaluació final de continguts i actituds. 

Desenvolupament: 
-CONTRAPOSICIÓ dels mots emprats per descriure unes imatges, de manera individual. 
-AVALUACIÓ de l'evolució de valors, actituds, coneixements i vocabulari adquirits per 
l'alumne a l'hora de descriure un aflorament geològic. És la mateixa activitat que es farà 
com a treball previ per a l’avaluació inicial. 
  
 Temporització: 30’ 

 
Recursos per al treball dels alumnes 

TREBALL PREVI 
 
 Fulls d'activitats del treball previ per fotocopiar: 

- Taula: tipus d’activitat eruptiva 
- Taula dels temps geològics 

 Fitxa tècnica sobre el volcà del Croscat 
 

TREBALL POSTERIOR 
 Fulls d'activitats per al treball posterior per fotocopiar 

 
Informació complementària 

 Fullet informatiu del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 www.gencat.cat/parcs/garrotxa 
 www.tosca.cat 

 
 

 


