
 
 
 
 
 

 
 
 

MATERIAL PER AL DOCENT 
 

I) DADES TÈCNIQUES 

Destinataris: BATXILLERAT (és preferible que imparteixin 
matèries relacionades amb geologia) 

Tipus d’activitat: PRÀCTIQUES DE CAMP  

Temporalització: 1/2 JORNADA (4 hores) 

Localització: VOLCÀ DE LA POMAREDA I VOLCÀ DEL 
CROSCAT 

Hora i lloc de trobada: 10.00 h – Can Serra 

Inici de l’activitat: 10.30 h – La  Canova 

Nombre d’educadors: 1 per cada 20 alumnes. 

 
 

II) OBJECTIUS GENERALS 
- Interpretar un aflorament volcànic 
- Reconèixer el vulcanisme de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

III) CONTINGUTS 
DE CONCEPTES DE PROCEDIMENTS D’ACTITUDS 

 Roques volcàniques: tipus i 
característiques  

 Rift europeu i camp volcànic 
català 

 Activitats eruptives 
 

 Ús d'eines i tècniques 
d'orientació 

 Recollida de dades 
 Observació, descripció i 

interpretació d’un aflorament 
geològic 

 Observació directa 
 Elaboració de conclusions 

 Fomentar el treball en 
equip i la participació 
activa en la resolució de 
problemes 

 Valorar el paper dels 
materials geològics i la 
seva disposició com a 
components del paisatge i 
portadors d'un valor 
científic i estètic 

 
IV) TEMPORALITZACIÓ de les ACTIVITATS de CAMP 

10.00-10.30 h- Arribada a Can Serra: recepció del grup. Facturació, esmorzar i lavabos 
10.30-10.45 h- Inici de l’activitat. Presentació dels educadors/es. Recorregut amb l’autobús fins a la 
Canova. 
10.45-14:00  h- Desenvolupament del treball de camp 

 
 
 
 
 
 



 
 

V) SEQÜENCIACIÓ D’ACTIVITATS 

 

AVALUACIÓ INICIAL 
(30’) 

A partir de la foto que us presentem, us demanem que els alumnes 
descriguin tot  allò que estan observant. La foto correspon a un 
aflorament volcànic. 

 

TREBALL PREVI 
(1 hora) 

 
El treball previ, en format .pdf de l’Adobe, està pensat per ser fet a 
l’aula, amb l’objectiu de situar els alumnes en el context geològic del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i també proporcionar-
los uns coneixements generals per comprendre el fenomen del 
vulcanisme quaternari del nord-est de Catalunya. 
 
En el treball previ, es vol treballar els apartats següents: 
 
 EL RIFT EUROPEU 
 EL CAMP VOLCÀNIC CATALÀ 
 EL VULCANISME MIGRATORI 
 L’ACTIVITAT ERUPTIVA 
 ELS PIROCLASTOS 
 LA METODOLOGIA DEL TREBALL DE CAMP 
 
L’última imatge que apareix és l’aflorament de la Pomareda. Aquí 
només es demanarà als alumnes que creïn una hipòtesi a partir del que 
ells poden observar.  

 

TREBALL DE CAMP 
(4 hores) 

 

Els alumnes faran una visita al volcà de la Pomareda i al volcà del 
Croscat. 
La sortida de camp té per objectiu recollir tota una sèrie d’informacions 
per treballar diferents continguts el dia de la sortida i que estaran 
relacionats:  
 

 SITUACIÓ GEOGRÀFICA: treball d’orientació amb mapes; 
aproximació a la geologia de l’àrea d’estudi.  

 OBSERVACIÓ, DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE 
L’AFLORAMENT: reconstrucció de l’activitat eruptiva de la 
Pomareda i caracterització del vulcanisme a partir de l’observació i 
la interpretació de materials i dipòsits.   

 EL CON VOLCÀNIC DEL CROSCAT: visita a les grederes del 
volcà del Croscat i a l’antiga zona d’extraccions mineres del flanc 
nord del volcà ocupada per l’abocador. 

 
 
 

TREBALL 
POSTERIOR 

(2 hores) 

El treball posterior es farà a l’aula. A partir d’un petit vídeo sobre 
l’aflorament de la Pomareda, que trobareu a internet, 
https://www.youtube.com/watch?v=Bu4YI6Yn63c, caldrà que els 
alumnes completin la informació que s’hi dona i que detectin les 
mancances que hi ha. 
 
Pretén ser un exercici de síntesi, en el qual l’alumne podrà integrar les 
dades obtingudes de la zona visitada i dels treballs previs i de camp. 
Caldria que cada grup exposés a classe les conclusions a què ha 
arribat. 

 

AVALUACIÓ FINAL 
(30’) 

Utilitzant la mateixa foto que a l’avaluació inicial, us demanem que els 
alumnes observin, descriguin i interpretin l’aflorament volcànic que 
tenen al davant per tal de reproduir-ne la història eruptiva.  

 



 

VI) MATERIAL que han de portar els ALUMNES 

 Llapis i goma 
 Bolígraf 
 Suport dur o carpeta 
 Lupa 10x (observació minerals) 

VII) RECURSOS 
 
 Orientacions metodològiques per als docents 

 
 Webs d’interès:  

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa 
http://www.xtec.es/centres/a8019411/volcans/ (en català) 
 

 


