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Nom de l’alumne  ............................................................................................     Curs ...............  Grup  ..... 

 

Matèria: CTMA I            Professor/a: Andrea Lorente  

 

 ES OBLIGATORI QUE PRESENTIS AQUESTA GUIA I ELS TREBALLS ABANS DE 
COMENÇAR L’EXAMEN. Sense guia o sense treballs, no podràs examinar-te. 

 Si per fer l’examen cal utilitzar calculadora, diccionari, atles, etc..., hauràs de portar-los tu 

mateix. 
 

Per recuperar la matèria no aprovada durant el curs 2017-2008 hauràs de:  

1. Presentar en format DIN-A 4 i grapat, un esquema de la teoria de cadascuna de les unitats treballades a classe i les 

definicions. 

2. Demostrar el dia de la prova escrita que has assolit aquests objectius: 

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. Introducció a les ciències de la Terra i del medi ambient 

1. Adquirir els fonaments teòrics i pràctics bàsics, tant de gabinet com de camp, del funcionament de la terra com a sistema i dels  

subsistemes terrestres per relacionar i interpretar les interaccions entre els fenòmens locals i globals.  

2. Diferenciar els conceptes de recursos, residus, riscos naturals i impactes. 

3. Conèixer dates de l’exploració dels recursos naturals al llarg de la història. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. Materials terrestres: roques i minerals 

4. Conèixer la descripció dels minerals més importants. Identificació dels jaciments més importants i valoració del seu aprofitament.  

5. Conèixer els minerals formadors de roques i la seva identificació i classificació. 

6. Identificar els usos de les roques: construcció, indústria i l’energia y dels minerals.  

7. Conèixer la representació del cicle de les roques i els seus processos formadors. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. Estructura de la Terra 

8. Conèixer el funcionament de les ones sísmiques i la distribució dels sismes. Registre i mesura dels terratrèmols.  

9. Comprendre els fenòmens de la tectònica de plaques i de la globalització el planeta. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 4. Magmatisme 

10. Conèixer tot el referent a magmatisme: formació del magma, tipus, localització i estructures originades pels magmes. 

11. Conèixer l’estructura d’un volcà típic, els tipus d’activitat volcànica i la classificació dels productes volcànics. 

12. Conèixer els fenòmens del vulcanisme atenuat. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 5. Serralades 

14. Utilitzar representacions de gràfics esforç/deformació per comprendre l’origen de les grans serralades.  

15. Conèixer els trets generals i particularitats dels orògens. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 6. Processos geològics externs  

16. Entendre l’evidenciació del relleu com a resultat de la interacció entre els processos geològics interns i externs. 

17. Conèixer l’actuació d’alguns d’aquests processos: fenòmens de vessant, acció geològica de les aigües continentals, acció 

geològica del vent, acció geològica de les aigües subterrànies, acció geològica del mar. 

18. Conèixer els diferents sistemes morfoclimàtics. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 7. Estratigrafia  

19. Conèixer la estructura  dels estrats i el seu ús en la interpretació del passat estudiant el present. 

20. Conèixer els ambients sedimentaris: continentals, marins i de transició. 

21. Saber construir i interpretar columnes estratigràfiques i talls geològics senzills. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 8. Teledecció. El mapa geològic. 

22. Saber interpretar el perfil topogràfic. 

23. Saber interpretar els talls geològics 

 

 

DEFINICIONS: impacte, residu, recurs, predicció, prevenció, previsió, vulnerabilitat, exposició, risc ambiental, mesures 

preventives, mesures correctores, gestió ambiental, mineral, roca ígnia, roca sedimentària, roca metamòrfica, diagènesis, jaciment, 

ganga, mena, ones sísmiques, hipocentre, epicentre, terratrèmol, discontinuïtat sísmica, plaques tectòniques, magma, lava, 

piroclasts, lapil·li, lahars, plec, xarnera, pla axial, vergència, anticlinal, sinclinal, diàclasis, falla, gradient geotèrmic, migmatització, 

anatèxia, orogènesi, isostàsia, mantell de corriment, meteorització, gelifracció. 
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