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Resum 

En aquest treball, a partir d'un anàlisi de l'ensenyament de la geologia al 

sistema educatiu de les Illes Balears, es constata que és necessari continuar 

treballant per mantenir o ampliar la seva presència al currículum i a les aules. 

L'anàlisi consta d'una revisió històrica; una recerca de continguts relacionats 

amb la geologia dins els currículums de les Illes Balears (LOMCE, 2013); una 

comparativa de les ponderacions per a l'admissió entre diferents universitats; i 

una aproximació a la realitat de centre mitjançant enquestes. Davant d'aquesta 

problemàtica, el treball pretén aportar el seu gra de sorra en la divulgació de les 

ciències de la Terra, apropant els professors i els alumnes de les Illes Balears 

al coneixement de la geologia de la Serra de Tramuntana, un element proper, 

declarat Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural. 

Per aconseguir-ho, s'han aglutinat diferents propostes didàctiques relacionades 

amb la geologia de la Serra de Tramuntana, i relacionables amb les 10 idees 

clau per a l'Alfabetització en ciències de la Terra. Aquestes propostes han estat 

concebudes per ser emprades durant la impartició de l'assignatura de Biologia i 

Geologia de secundària, amb independència de la programació didàctica 

utilitzada pel professorat. Alhora, sempre que sigui possible, es proposa 

millorar la transversalitat de la geologia, com a mínim, dins l'assignatura de 

Biologia i Geologia. 

 

Paraules clau: Geologia, Serra de Tramuntana, Alfabetització en ciències de la 

Terra, Currículum, Educació secundària. 
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1. Justificació del treball 

Durant els darrers 25 anys les administracions educatives, de qualsevol color 

polític, tant autonòmiques com centrals, han intentat reduir la presència de la 

geologia en l'Educació Secundària. A cada reforma educativa, la pressió 

d'organitzacions com l'Associació Espanyola per l'Ensenyament de les Ciències 

de la Terra (AEPECT); la Societat Geològica d'Espanya (SGE); l'Institut 

Geològic i Miner d'Espanya (IGME); i el Col·legi de Geòlegs (ICOG) ha 

aconseguit que la geologia continuï present al sistema educatiu (Pedrinaci, 

2014). 

Els motius podrien ser diversos: des del simple desconeixement de la 

importància científica, econòmica i social de la geologia (Pedrinaci, 2014); a 

idearis polítics neoliberals (Lacreu, 2012) que pretenen mantenir una societat 

acrítica davant temes com el canvi climàtic, la gestió dels recursos o els riscos 

geològics. 

Per altra banda, si ens apropem a la realitat de centre, la gran majoria de 

professors que han d'impartir temàtiques de geologia a les aules no són 

geòlegs. Això no hauria de ser un problema, però tenint en compte les 

dificultats per explicar la totalitat del contingut del currículum actual, òbviament 

cada professor deixarà pel final, o impartirà més superficialment, els continguts 

més aliens a la seva especialitat (Pedrinaci, 2014).  

El resultat de tot això és el desconeixement generalitzat de la geologia entre els 

joves (Fermeli, Meléndez, Dermitzakis, Calonge, & Steininger, 2012) i 

probablement entre la societat en general. 

Davant d'aquesta problemàtica, el treball pretén aportar el seu gra de sorra en 

la divulgació de les ciències de la Terra, apropant als professors i alumnes de 

les Illes Balears al coneixement de la geologia de la Serra de Tramuntana. 

La Serra de Tramuntana, declarada des de l'any 2011 Patrimoni Mundial per la 

Unesco en la categoria de Paisatge Cultural, és el fil conductor dels continguts, 
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aportant un element de proximitat i probablement valorat per la majoria 

d'estudiants i professors. 

Però el treball no pretén simplement aportar informació, sinó proposar elements 

didàctics perquè la geologia sigui present a l'aula de manera transversal, ja 

sigui dins el propi contingut de Biologia i Geologia, o amb altres assignatures 

com Geografia i Història o Física i Química.  

Es comença a parlar de nous canvis generals en l'educació, de mètodes i 

d'avaluacions per competències i d'alfabetització en Ciències de la Terra 

(Pedrinaci, 2012b, 2013a, 2013b). El treball, humilment, intenta apropar-se cap 

a aquesta nova via. 
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2. Objectius del treball 

L'objectiu general del present treball és aportar propostes didàctiques que 

fomentin el coneixement de la geologia, utilitzant com a fil conductor un 

element proper a l'alumnat i el professorat de les Illes Balears: la Serra de 

Tramuntana.  

Per aconseguir-ho es pretén assolir els següents objectius específics: 

 Facilitar i motivar l'ensenyament de la geologia als professors de 

secundària de l'especialitat de Biologia i Geologia. 

 Estimular l'interès per la geologia a l'alumnat, amb continguts atractius i 

propers relacionats amb la història geològica de la Serra de Tramuntana. 

 Aportar transversalitat als continguts de geologia, especialment a 

l'assignatura de Biologia i Geologia, per assegurar la seva presència a 

les aules durant tot el curs. 
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3. Estat de la qüestió 

En primer lloc s'analitza la situació actual de la geologia al sistema educatiu a 

partir d'una revisió històrica; un anàlisi dels continguts relacionats amb la 

geologia inclosos als currículums de les Illes Balears a ESO («Decret 34/2015, 

de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 

obligatòria a les Illes Balears», 2015) i a Batxillerat («Decret 35/2015, de 15 de 

maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears», 2015), 

relacionats amb la darrera Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMCE, 2013); i una comparativa de com es té en compte 

l'assignatura de Geologia a la ponderació per a l'admissió a les universitats de 

les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat de Madrid. 

Es continua amb una aproximació a la realitat de centre, respecte el 

coneixement de la geologia general i relacionada amb la Serra de Tramuntana, 

a partir d'una enquesta destinada a l'alumnat.  

A partir d'una altra enquesta, destinada al professorat que imparteix 

l'assignatura de Biologia i Geologia, s'analitza quina part del currículum, 

relacionada amb la geologia, s'aconsegueix explicar durant el curs. 

Finalment es fa un anàlisi dels continguts dels currículums de Biologia i 

Geologia, als cursos d'Educació Secundària Obligatòria i de primer de 

Batxillerat, que es poden relacionar amb la geologia de la Serra de 

Tramuntana. També es fa una relació entre els continguts d'ESO amb les idees 

clau per a una alfabetització en ciències de la Terra. 

3.1. Situació actual de l'ensenyament de la geologia a les Illes 

Balears 

3.1.1. Antecedents històrics 

Durant els darrers 25 anys les administracions educatives, de qualsevol color 

polític, tant autonòmiques com centrals, han intentat reduir la presència de la 
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geologia en l'Educació Secundària. Es pot dir que actualment sobreviu dins el 

sistema educatiu gràcies a la pressió d'organitzacions com l'Associació 

Espanyola per l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT); la 

Societat Geològica d'Espanya (SGE); l'Institut Geològic i Miner d'Espanya 

(IGME); i el Col·legi de Geòlegs (ICOG) (Pedrinaci, 2014).  

Malgrat tot, a algunes comunitats, com les Illes Balears, pràcticament l'han 

eliminada del mapa a l'hora de dissenyar els paràmetres de ponderació per a 

l'admissió a la universitat. Aquest fet està repercutint en que es deixi d'impartir 

la geologia en molts centres (García, 2013). 

Per rematar-ho, per la quantitat excessiva de continguts dels currículums en 

general, i també a l'assignatura de Biologia i Geologia, davant la impossibilitat 

d'impartir-los totalment, el professorat acaba deixant de banda o passant per 

sobre el contingut que li és més aliè. Com que normalment el professorat no és 

especialista en geologia o tampoc domina el tema, el cicle d'analfabetisme en 

geologia o ciències de la Terra es manté (Calonge, López Carrillo, Meléndez, & 

Fermeli, 2012; García, 2013; Pedrinaci, 2014). 

Davant aquesta problemàtica, i posant el punt de mira al futur educatiu enfocat 

en les competències, diferents associacions relacionades amb el món de la 

geologia han creat una comissió per elaborar una proposta curricular sobre 

l'ensenyament de les ciències de la Terra a l'educació Secundària (Pedrinaci, 

2012b, 2012a, 2013a, 2013b). Aquesta proposta es va plasmar al document 

Alfabetización en Ciencias de la Tierra (Pedrinaci et al., 2013), on es fa una 

selecció de 10 idees clau a partir de les quals es desenvolupen conceptes i 

principis relacionats (Taula 1). El document està basat amb la iniciativa de caire 

internacional Earth Science Literacy Principles (Earth Science Literacy Initiative, 

2010). 
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Idees clau 

1 La Terra és un sistema complex on interaccionen les roques, l'aigua, l'aire i la vida 

2 
L'origen de la Terra està unit al del Sistema Solar i la seva llarga història està registrada 
als materials que la composen 

3 Els materials de la Terra s'originen i es modifiquen contínuament 

4 L'aigua i l'aire fan de la Terra un planeta especial 

5 La vida evoluciona i interacciona amb la Terra modificant-se mútuament 

6 La tectònica de plaques és una teoria global i integradora de la Terra 

7 Els processos geològics externs transformen la superfície terrestre 

8 
La humanitat depèn del planeta Terra per l'obtenció dels seus recursos i ho ha de fer de 
manera sostenible 

9 Alguns processos naturals impliquen riscos per a la humanitat 

10 
Els científics interpreten i expliquen el funcionament de la Terra basant-se en 
observacions repetibles i en idees verificables 

Taula 1. Idees clau per l'alfabetització en ciències de la Terra. 

Paral·lelament, ha existit un projecte de la Unió Europea anomenat Geoschools 

(actualment sembla estar donat de baixa), amb l'objectiu principal de destacar 

la importància de l'ensenyament de la geologia i despertar l'interès en els 

estudiants de Secundària Obligatòria, apostant també per l'alfabetització 

geològica elemental a tot Europa (Calonge, Fermeli, Meléndez, & Martínez, 

2014; Calonge et al., 2012). 

3.1.2. Continguts relacionats amb la geologia dins el currículum d'ESO 

i Batxillerat a les Illes Balears  

La geologia i la biologia van de bracet des de l'inici de l'Educació Secundària 

Obligatòria fins al primer curs de Batxillerat.  

A l'ESO s'imparteix de manera obligatòria durant el primer cicle, a primer i a 

tercer. La proporció de continguts de Geologia respecte als de Biologia és de 

2/7, però conté dos blocs que poden ser treballats de manera transversal, fet 

que pot permetre equilibrar millor la balança.  
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Al segon cicle s'imparteix com a optativa dins l'opció de la modalitat 

d'Ensenyaments Acadèmics. En aquest cas la proporció és de 1/4, però com al 

primer cicle, el bloc transversal del Projecte de recerca permetria equilibrar la 

proporció. 

A primer de Batxillerat s'imparteix com a troncal d'opció de la modalitat de 

Ciències. Aquí la proporció és de 3/9, sense la possibilitat d'aprofitar cap bloc 

transversal. 

A segon de Batxillerat la Geologia és una assignatura pròpia que s'imparteix 

com a troncal d'opció en la modalitat de Ciències.  

També inclouen continguts relacionats amb la geologia (en menor proporció) 

les assignatures específiques de Cultura científica (1r de Batxillerat) i Ciències 

de la Terra i el Medi Ambient (2n de Batxillerat). 

Curs Assignatura Tipus 
Proporció  blocs 

de geologia 

1r d'ESO 
Biologia i Geologia Troncal 2 de 7 

3r d'ESO 

4t d'ESO Biologia i Geologia Troncal d'opció 1 de 4 

1r Batxillerat 
Biologia i Geologia Troncal d'opció 3 de 9 

Cultura científica Específica 1 de 5 

2n Batxillerat 

Ciències de la Terra i el Medi 
Ambient 

Específica 2 de 7 

Geologia Troncal d'opció 10 de 10 

Taula 2. Assignatures amb contingut relacionat amb la geologia. 

Curs Assignatura Blocs relacionats amb la geologia 

1r i 3r ESO Biologia i Geologia 

La Terra a l'Univers 

El relleu terrestre i la seva evolució 

4t ESO Biologia i Geologia La dinàmica de la Terra 

1r Batxillerat Biologia i Geologia Estructura i composició de la Terra 
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Curs Assignatura Blocs relacionats amb la geologia 

1r Batxillerat 

Biologia i Geologia 

Els processos geològics i petrogenètics 

La història de la Terra 

Cultura Científica La terra i la vida 

2n Batxillerat 

Ciències de la Terra i el Medi 
Ambient 

Les capes fluides de la Terra i la seva 
dinàmica 

La geosfera i els riscs geològics 

Geologia 

Estudi del planeta Terra 

Minerals: els components de les roques 

Roques ígnies, sedimentàries i 
metamòrfiques 

La tectònica de plaques: una teoria global 

Processos geològics externs 

Temps geològic i geologia històrica 

Riscs geològics 

Geologia 

Recursos minerals i energètics i aigües 
subterrànies 

Geologia d'Espanya 

Geologia de camp 

Taula 3. Blocs amb contingut relacionat amb la geologia. 

A l'Annex 1 es poden consultar els continguts dels blocs de cada assignatura 

relacionats amb la geologia. 

3.1.3. Anàlisi dels paràmetres de ponderació per l'admissió a la 

Universitat 

De les assignatures, amb continguts relacionats amb la geologia, que consten 

al bloc d'admissió de la Universitat de les Illes Balears (UIB) hi ha la Geologia 

de 2n de Batxillerat. A Catalunya l'assignatura equivalent és Ciències de la 

Terra i del Medi Ambient i a la Comunitat de Madrid manté el nom de Geologia 

com a les Illes Balears. 
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Segons els paràmetres de ponderació per l'admissió a la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), per al curs 2018-19, la Geologia pondera 0,2 punts per cursar 

tan sols als graus d'Educació Primària, Enginyeria Agroalimentària i del Medi 

Rural; i Edificació. No aporta cap punt als estudiants que vulguin cursar, per 

exemple, els graus de Biologia, Física, Química o Geografia. 

Si s'analitza altres comunitats, com per exemple Catalunya o Madrid, les 

ponderacions són més favorables, ponderant en tots els graus de les branques 

de Ciències; d'Enginyeria i Arquitectura; de Ciències de la Salut; i de Ciències 

Socials i Jurídiques. Fins i tot ponderen en alguns graus de la branca d'Arts i 

Humanitats. 

A la Taula 4 es pot visualitzar el greuge comparatiu que pateix la geologia a la 

Universitat de les Illes Balears; i a l'Annex 2 es poden consultar les taules 

corresponents a cada universitat. 

 

Branca Grau 
Ponderacions 

Balears Catalunya Madrid 

C
iè

n
c

ie
s
 

Biologia 0 0,2 0,2 

Bioquímica 0 0,1 0,2 

Biologia Ambiental 
 

0,2 0,2 

Ciències Ambientals 
 

0,2 0,2 

Ciències del Mar 
 

0,2 0,2 

Física 0 0,1 0,2 

Geologia 
 

0,2 0,2 

Química 0 0,1 0,2 

Tots els altres graus 
 

0,1 0,2 

B
ra

n
c

a
 d

'E
n

g
in

y
e

ri
a

 i
 A

rq
u

it
e

c
tu

ra
 

Disseny  
 

0,2 0 

Biotecnologia 
 

0,1 0,2 

Ciència i Tecnologia de l'Edificació 
 

0,1 0,2 

Edificació 0,2 0,1 0,2 

Enginyeria Agrícola 
 

0,2 0,2 

Enginyeria Agroalimentària 0,2 0,2 0,2 

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 
 

0,2 0,2 

Enginyeria Ambiental 
 

0,2 0,2 

Enginyeria Alimentària 
 

0,2 0,2 

Enginyeria Biomèdica 
 

0,2 0,1 

Enginyeria Civil 
 

0,1 0,2 

Enginyeria Civil i Territorial 
  

0,2 
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Branca Grau 
Ponderacions 

Balears Catalunya Madrid 
B

ra
n

c
a

 d
'E

n
g

in
y

e
ri

a
 i
 A

rq
u

it
e

c
tu

ra
 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 0 0,1 0,1 

Enginyeria Forestal 
 

0,1 0,2 

Enginyeria de Processos Alimentaris 
 

0,2 
 

Enginyeria de l'Energia 
 

0,2 0,2 

Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat 
 

0,2 
 

Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 
 

0,2 0,1 

Enginyeria Geològica 
 

0,2 0,2 

Enginyeria Informàtica 0 0,1 0,1 

Enginyeria Matemàtica 
 

0,1 0,2 

Enginyeria de Materials 
 

0,1 0,2 

Enginyeria del Medi Natural 
  

0,2 

Enginyeria Minera 
 

0,2 0,2 

Enginyeria Química 
 

0,1 0,2 

Enginyeria en Tecnologies Ambientals 
  

0,2 

Enginyeria en Tecnologies Industrials 
 

0,1 0,2 

Enginyeria en Tecnologia Minera / Enginyeria 
Geològica / Enginyeria de Recursos Energètics, 
Combustibles i Explosius 

 
0,2 0,2 

Enginyeria Telemàtica 0 0,1 0,1 

Enginyeria Telemàtica / Matemàtiques 0 
  

Fonaments de l'Arquitectura 
 

0,1 0,2 

Matemàtiques 0 0,1 0,1 

Programa de Grau Obert 
 

0,2 
 

Innovació i Seguretat Alimentària 
 

0,2 
 

Tots els altres graus 
 

0,1 0,1 

C
iè

n
c

ie
s

 d
e

 l
a

 S
a

lu
t 

Bioinformàtica 
 

0,2 0,1 

Biologia Humana 
 

0,2 0,1 

Infermeria 0 0,1 0,1 

Fisioteràpia 0 0,1 0,1 

Medicina 0 0,1 0,1 

Odontologia 0 0,1 0,1 

Psicologia 0 0,1 0,1 

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació 
Primària  

0,2 0,1 

Tots els altres graus 
 

0,1 0,1 

C
iè

n
c

ie
s

 S
o

c
ia

ls
 i
 

J
u

rí
d

iq
u

e
s
 

Administració i Direcció d'Empreses 0 0,1 0,2 

Administració d'Empreses / Turisme 0 0,1 0,1 

Comptabilitat i Finances 
 

0,1 0,2 

Dret 0 0,1 0,1 

Dret / Administració d'Empreses 0 0,1 0,2 

Economia 0 0,1 0,2 

Economia i Negocis Internacionals 
 

0,1 0,2 

Economia / Turisme 0 
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Branca Grau 
Ponderacions 

Balears Catalunya Madrid 
C

iè
n

c
ie

s
 S

o
c

ia
ls

 i
 J

u
rí

d
iq

u
e

s
 Educació Social 0 0,1 0,2 

Educació Primària 0,2 0,2 0,2 

Educació Infantil 0 0,2 0,2 

Geografia 0 0,1 0,1 

Pedagogia 0 0,1 0,1 

Programa de Grau Obert 
 

0,2 
 

Protocol i Organització d'Esdeveniments 0 
 

0,1 

Relacions Laborals 0 0,1 0,1 

Treball Social 0 0,1 0,1 

Turisme 0 0,1 0,2 

Tots els altres graus 
 

0,1 0,1 

A
rt

s
 i
 H

u
m

a
n

it
a

ts
 

Belles Arts / Turisme 
  

0,1 

Ciència Política i Gestió Pública / Economia / Filosofia 
  

0,1 

Ciències Polítiques 
  

0,1 

Dret / Filosofia 
  

0,1 

Economia / Història 
  

0,1 

Educació Primària / Llengua i Literatura Espanyola 
  

0,1 

Filosofia / Economia 
 

0,1 
 

Fonaments de l'Arquitectura / Disseny Integral i Gestió 
de la Imatge   

0,2 

Fonaments de l'Arquitectura / Paisatgisme 
  

0,2 

Història / Ciència Política i Gestió Pública 
  

0,1 

Història / Educació Primària 
  

0,1 

Història / Periodisme 
  

0,1 

Història / Turisme 
  

0,1 

Humanitats / Magisteri en Educació Primària 
  

0,2 

Llengua i Literatura Espanyola / Periodisme 
  

0,1 

Periodisme / Humanitats 
  

0,1 

Programa de Grau Obert 
 

0,2 
 

Taula 4. Comparativa dels paràmetres de ponderació de la Geologia a diferents comunitats. 

A la darrera acta de la reunió informativa sobre la coordinació de la matèria de 

Geologia per a les proves d'accés a la Universitat (UIB, 18 d'octubre 2017) es 

va decidir fer un escrit per demanar la revisió d'aquesta ponderació i elevar-lo a 

les instàncies pertinents.  
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3.2. Aproximació al coneixement de la geologia per l'alumnat de 

Secundària de Mallorca 

Es pretén fer una aproximació a la realitat de centre per valorar el coneixement 

que tenen els estudiants d'ESO i Batxillerat sobre la geologia general 

relacionada amb la Serra de Tramuntana. Amb aquest objectiu s'ha dissenyat 

un qüestionari que, per facilitar la tasca als professors col·laboradors, té una 

versió digital1 i una versió en paper (Annex 3).  

3.2.1. Procés de captació de dades 

Malgrat els intents de difusió del qüestionari per diferents canals i contactes, 

tan sols s’ha aconseguit recaptar unes 200 enquestes, la major part a l’IES 

Guillem Colom i Casasnovas i a l’IES Santa Margalida (Figura 1).  

 

Figura 1. Centres que han participat en l'enquesta 

Del total d’alumnes que han participat, aproximadament el 80% pertanyen a 

ESO i la resta a Batxillerat. A la Figura 2 es pot veure la distribució d’enquestes 

per nivell.  

No s'ha plantejat la possibilitat de repartir l’enquesta entre l’alumnat de 

Formació Professional perquè no forma part de l’estudi, tot i que podria ser 

interessant fer-la més enllà del present treball, així com obrir l’enquesta a la 

societat en general. 

                                                            
1 I tu? Què saps de la geologia de la Serra de Tramuntana? (https://goo.gl/forms/xbQYCTj1mzToBhvI2) 

https://goo.gl/forms/xbQYCTj1mzToBhvI2
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Figura 2. Proporció d'alumnes participants per nivells 

Una dada rellevant, que s'ha de tenir en compte a l'hora d'analitzar els 

resultats, és que la major part dels participants de 3r d’ESO han estat alumnes 

de pràctiques de l’autor del treball, que a més ha tingut la oportunitat d'impartir-

los geologia. L'enquesta s'ha realitzat al final de la unitat didàctica amb la 

finalitat de valorar-ne la incidència. En general es partia d'una taula rasa, 

pràcticament no havien treballat els continguts a primer d'ESO, i pocs sabien 

què era la geologia. 

3.2.2. Descripció breu de l’enquesta 

L’enquesta està composta de cinc apartats: 

1. Una pregunta sobre què estudia la Geologia on s'ha de marcar diferents 

opcions. N'hi ha 14 i totes són correctes. 

2. Una secció amb 11 frases d'opció Cert / Fals. Algunes s'han extret del 

llibre de Biologia i Geologia de 4t d'ESO de l'ed. McGraw-Hill (Chapela 

Otero, González Sabater, & López Bermúdez, 2008). 

3. Un qüestionari de definicions sobre terminologia geològica general i 

relacionada amb la Serra de Tramuntana: aqüífer; orogènia; salinització; 

permeabilitat; despreniment; esllavissada; carst; rascler; surgència; font 

ufana. 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

21 
 

4. Una pregunta sobre la formació de la sorra de la platja, de 

desenvolupament lliure. De cara a l’anàlisi dels resultats s’ha tingut en 

compte que esmentessin correctament els conceptes d’erosió; copinyes; 

altres organismes marins amb esquelet; o sedimentació. 

5. Una pregunta sobre coneixements del Myotragus balearicus, també de 

desenvolupament lliure. En aquest cas els conceptes estan relacionats a 

conceptes de característiques físiques de l’animal o la seva evolució i 

història. Aquests conceptes es poden veure a la Figura 7. 

3.2.3. Anàlisi dels resultats 

Degut a la falta de representativitat a segon curs de Batxillerat, amb dues 

enquestes realitzades, els dos batxillerats es tenen en compte com un sol nivell 

a l'hora del tractament percentual. 

3.2.3.1. La geologia és una ciència que estudia... 

 

Figura 3. Anàlisi de respostes sobre què estudia la geologia. 
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Tan sols dues persones han marcat les 14 opcions, però analitzant el seu 

qüestionari hi ha indicis evidents que una d'elles ho ha fet sense pensar.  

Una vegada preparades les dades, es pot veure a la Figura 3 quins són els 

ítems que l'alumnat relaciona més amb l'estudi de la geologia. A la part 

esquerra de la gràfica es poden veure els percentatges totals i a la dreta un 

anàlisi per nivells respecte els ítems seleccionats.  

Es pot observar que la majoria tenen clar que la geologia estudia: les roques i 

minerals; l'interior de la Terra; la història de la Terra; i els volcans i terratrèmols. 

Freguen la majoria: els avencs i les coves; i els fòssils.  

Analitzant de prop el nivell de 3r d'ESO, es pot observar que també tenen clars 

els conceptes de: risc de despreniments; i els avencs i les coves. Això és degut 

a que han tractat els temes abans de realitzar l'enquesta. També destaquen en 

el cas dels volcans i terratrèmols. 

3.2.3.2. Qüestionari d'opció cert / fals 

 

Figura 4. Anàlisi del qüestionari cert/fals 
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Observant la Figura 4, els únics ítems que assoleixen el 50% d'encert estan 

relacionats amb la dieta impossible dels dinosaures a base d'homínids i amb 

l'assecament del Mediterrani. En el segon ítem, el nivell de 3r d'ESO torna a 

incidir en el resultat perquè és un contingut que els ha sorprès bastant a classe. 

Una prova més de la incidència dels continguts donats a tercer és que són 

l'únic nivell per sota del 50% d'encerts a la pregunta de la dieta dels 

dinosaures, contingut que no havien tocat. 

Destaquen els ítems on s'assoleix el 50% de "No ho se" relacionats amb el 

Paleozoic (provable desconeixement de les eres geològiques en general); 

l'orogènia herciniana (pocs saben què és una orogènia); i els fòssils de trilobit 

(es suma el desconeixement de dos termes: fòssil i/o trilobit). 

La frase sobre la formació de la Serra de Tramuntana a partir del xoc de dos 

continents pot generar certa controvèrsia, ja que s'ha considerat com a certa i 

alguns dels que l'han marcat com a falsa han justificat (molt correctament) que 

no eren continents, sinó plaques tectòniques. 

Una altra frase amb un alt percentatge d'error és la relacionada amb els 

terratrèmols del nord d'Àfrica, però s'ha detectat que en algunes explicacions 

no s'havia interpretat correctament el verb "sentir". Potser hauria estat més 

apropiat utilitzar "percebre" o "detectar". 

3.2.3.3. Definicions de termes relacionats amb la geologia 

Aquest apartat en general no ha aconseguit molta participació, probablement 

perquè l'ús d'aquesta terminologia correspondria als nivells més elevats. De 

totes maneres, termes com aqüífer, salinització, permeabilitat, despreniment i 

font ufana sembla ser que com a mínim els tenen presents. 

Com s'aprecia a la Figura 5, el terme més conegut és despreniment, amb 

influència del grup de 3r d'ESO de Sóller (50% d'encerts), que l'havien treballat 

a classe, i del nivell de Batxillerat. Però alhora, el coneixement del terme 

esllavissada no ha superat l'u per cent. La confusió entre els termes 

despreniment i esllavissada és freqüent als mitjans d'informació. 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

24 
 

 

Figura 5. Anàlisi del qüestionari de terminologia. 

Aqüífer és el segon terme que coneix més alumnat, però amb una concepció 

bastant errònia en general. Un exemple de resposta considerada encertada per 

un alumne de 1r d'ESO és: "Acumulació d'aigua a la terra filtrada desde adalt 

de la terra i aturada per les roques impermeables", però és més una excepció 

que una regla. La concepció general, que s'ha tingut en compte com a "Sap 

alguna cosa" és d'un "llac subterrani d'aigua dolça". 

En relació amb el tema de l'hidrogeologia, el terme Surgència no els ha 

suggerit res més que “ajuda”, “aparició”, “suggeriment” o “opinió que serveix 

d’ajuda”. Amb el terme font ufana el percentatge de coneixement s’aproxima al 

d’aqüífer. Alguns han definit què és una font, altres coneixen que és una font de 

Mallorca que està a Campanet, però sense explicar-ne característiques. S’ha 

donat per bones respostes de l’estil: “Font subterrània, que a vegades, si plou 

molt surt a la superfície”. El terme Permeabilitat millora en quant a percentatge, 

amb influència del nivell de Batxillerat.  

Respecte el coneixement de les formes de relleu relacionades amb la 

dissolució de les calcàries (molt característica al paisatge de la Serra de 

Tramuntana), incloent els termes carst i rascler, queda clar que hi ha molta 

feina a fer. 
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3.2.3.4. Formació dels grans de sorra de les platges de Mallorca 

Un 36% dels enquestats desconeixen com es forma la sorra de les platges de 

Mallorca. Si s’observa l’anàlisi per nivell de la Figura 6, es pot veure com 

aquest desconeixement disminueix de manera significativa entre primer i tercer 

d’ESO (d’un 74% a un 25%), i torna a augmentar lleugerament a quart i a 

Batxillerat, on arriba al 30%. 

 

Figura 6. Anàlisi de respostes sobre l’origen dels grans de sorra de les platges. 

Més de la meitat dels enquestats han esmentat el concepte d’erosió. Si 

s’analitza els resultats per nivell, el coneixement es duplica de primer a tercer 

d‘ESO (de 23% a 53%) i continua ascendint a quart (68%) mantenint-se més o 

menys a Batxillerat (67%). 

La influència del grup de 3r d’ESO es reflecteix amb els conceptes de copinyes 

i altres organismes com a formadors de grans de sorra, ja que es va tractar de 

manera àmplia en una sortida de camp al Parc Natural de Mondragó. 

El concepte del procés de transport i sedimentació s’ha mencionat en alguns 

casos, però la formulació de la pregunta, esmentant específicament els grans 

de sorra, no convida a arribar-hi.  
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3.2.3.5. Coneixements sobre el Myotragus balearicus 

El coneixement respecte el Myotragus balearicus és bastant encoratjador. Tan 

sols un 31% d’enquestats no el coneixen, especialment a 1r d’ESO que 

augmenta fins al 42% (Figura 7). A 3r hi ha una davallada destacada per 

influència del contingut impartit a classe, però a 4t d’ESO i Batxillerat mantenen 

la coherència descendent des de 1r. 

 

Figura 7. Anàlisi del coneixement sobre el Myotragus balearicus. 

La influència del grup de 3r d’ESO es nota especialment esmentant el concepte 

d’assecament de la Mediterrània, treballat a classe durant la sessió de 

tectònica de plaques i la crisi messiniana.  

S’ha detectat certa confusió amb els conceptes d’evolució i la relació entre la 

posició dels ulls i que fos caçat pels humans. Precisament aquest concepte 

relacionat amb la seva desaparició el tenen bastant arrelat, tot i que la 

comunitat científica encara està treballant per acabar de demostrar aquesta 

teoria (Bover et al., 2016).  

Un exemple de confusió respecte l'evolució dels ulls: "Aquests animals tenien 

els ulls molt separats i se'ls van anar juntant amb el pas de molts anys per 

poder veure els depredadors que tenien davant". Un altre exemple on s'hi 
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introdueix el concepte de caça: "Era petit i tenia els ulls devant la cara i els 

casadors estaven derrera i els caçaven". En aquests casos, tot i haver-hi errors 

conceptuals, s'ha tingut en compte els conceptes clars, és a dir, en el primer 

exemple: evolució i ulls davant; i en el segon exemple: ulls davant, indefensió i 

els homes els van caçar.  

És provable que bona part de l'alumnat hagi passat pel Museu Balear de 

Ciències Naturals, tant a primer d'ESO com a Primària, fet que explicaria la 

seva coneixença, més o menys encertada.  

3.3. Aproximació a l'ensenyament de la geologia impartit pel 

professorat de Biologia i Geologia a Mallorca 

Es pretén fer una aproximació a la realitat de centre per valorar quins 

continguts imparteix el professorat de l’assignatura de Biologia i Geologia als 

cursos respectius. Amb aquest objectiu s’ha dissenyat un qüestionari digital2. 

3.3.1. Procés de captació de dades 

Malgrat els intents de difusió del qüestionari per diferents canals i contactes, 

tan sols s’ha aconseguit recaptar 12 enquestes. Tot i que el qüestionari dedicat 

a l’alumnat tan sols havia obtingut èxit en dos centres, aquest ha estat omplert 

en vuit (Figura 8). S’interpreta que la bona disposició per omplir un qüestionari 

personalment, no implica que aquests mateixos professors puguin dedicar 

temps lectiu a realitzar l’altra enquesta amb l’alumnat. 

                                                            
2 L'ensenyament de la Geologia a secundària (https://goo.gl/forms/cWKDd0XUc1j4fFzQ2) 

https://goo.gl/forms/cWKDd0XUc1j4fFzQ2
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Figura 8. Centres on pertany el professorat enquestat. 

3.3.2. Descripció breu de l’enquesta 

A l’enquesta es demana dades bàsiques sobre el professorat i quina part del 

currículum, relacionada amb la geologia, treballen als nivells que imparteixen 

l'assignatura de Biologia i Geologia. 

A continuació es pregunta si realitzen activitats complementàries o 

extraescolars relacionades amb la matèria. 

3.3.3. Característiques del professorat 

La major part del professorat enquestat, 10/12 tenen la llicenciatura de Biologia 

o un doctorat relacionat. Els altres dos tenen la titulació de Magisteri i 

Enginyeria Agrònoma (Figura 9). 

A la Figura 10 es pot veure una comparativa entre els nivells a on imparteixen 

l’assignatura de Biologia i Geologia i a quins treballen la part de geologia. Tan 

sols un docent dels cinc que dona classes a 3r d'ESO no imparteix el contingut 

de geologia. 

De cara a l’anàlisi dels continguts impartits a cada nivell, s’ha de tenir en 

compte que tan sols s’ha obtingut set dades a 1r i 3r d’ESO, quatre a 4t d’ESO i 

vuit a 1r de Batxillerat. 
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Figura 9. Titulacions del professorat enquestat. 

 

Figura 10. Anàlisi dels nivells on s’imparteix el contingut de Geologia. 

3.3.4. Continguts que s’assoleix al primer cicle d’ESO 

A primer i tercer d’ESO la majoria de professors expliquen la geosfera, els 

minerals i les roques, la hidrosfera i la problemàtica ambiental en relació a 

l’aigua a les Balears. 

Els continguts relacionats amb l’acció geològica dels éssers vius o les 

manifestacions de l’energia interna de la Terra són impartits per tres professors 

i tan sols dos imparteixen els processos geològics externs i els seus agents. 
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Figura 11. Continguts del currículum impartits al primer cicle d’ESO. 

3.3.5. Continguts que s’assoleix al segon cicle d’ESO 

A quart d'ESO els cinc professors enquestats imparteixen l'estructura i 

composició de la Terra i la tectònica de plaques. La història de la Terra, el seu 

origen i les idees històriques sobre la seva edat són impartits per la majoria, 

però els principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història; 

l'utilització de l'actualisme; i la ubicació dels esdeveniments geològics i 

biològics importants al llarg dels períodes geològics; tan sols són impartits per 

dos de cinc docents. 
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Figura 12. Continguts del currículum impartits al segon cicle d’ESO. 

3.3.6. Continguts que s’assoleix a primer de Batxillerat 

Els continguts que imparteix la major part dels vuit professors enquestats són: 

l'anàlisi i interpretació dels mètodes d'estudi de la Terra; l'estructura de l'interior 

terrestre; i la dinàmica litosfèrica, de la deriva continental a la tectònica de 

plaques. La resta de continguts són impartits per 4 o 5 dels docents, quedant al 

marge les aportacions de les noves tecnologies a la recerca sobre el nostre 

planeta; i les extincions massives i causes naturals que les han provocades. 
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Figura 13. Continguts del currículum impartits a primer de Batxillerat. 

3.3.7. Activitats relacionades amb la geologia realitzades durant el curs 

Nou dels dotze docents enquestats no realitzen cap activitat relacionada amb la 

geologia al llarg del curs. Dels altres tres, un en realitza a vegades a quart 

d'ESO (sense especificar quines); un altre ha realitzat una sortida a Mondragó, 

on es treballa el paisatge litoral, i també ha treballat en l'elaboració de perfils; i 

el darrer professor, doctorat en geografia, és un cas excepcional: 

Aquest professor realitza una sortida geològica, amb l'alumnat de 1r de 

Batxillerat, a es Carnatge, on es treballa amb: conceptes d'estratigrafia; de 

paleontologia; datacions absoluta i relativa; litologia dels materials; talls 

geològics; i història geològica de la zona. Amb l'alumnat de 3r d'ESO realitza 

una altra sortida a una platja, a la zona de la Colònia de Sant Jordi, on es 
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treballa sobre: qui i què genera la sorra de la platja; i la gènesi i evolució dels 

sistemes dunars. 

3.4. Anàlisi dels continguts dels currículums de Biologia i Geologia 

relacionables amb la geologia de la Serra de Tramuntana 

S’ha realitzat una selecció de continguts, als diferents currículums de 

l’assignatura de Biologia i Geologia (1r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO i 1r de 

Batxilerat), que es podrien relacionar amb la història geològica de la Serra de 

Tramuntana i altres elements característics, com el modelat càrstic o 

endemismes com el Myotragus baleàricus.  

3.4.1. Biologia i Geologia. 1r i 3r d'ESO 

Bloc Contingut 

2. La Terra a l'Univers 

Roques i minerals més representatius de les Illes Balears. 

La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua salada: 
importància per als éssers vius. Contaminació de l’aigua 
dolça i de la salada. 

Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de l’aigua a 
les Balears. 

5. El relleu terrestre i la 
seva evolució 

Factors que condicionen el relleu terrestre. El modelatge del 
relleu. Els agents geològics externs i els processos de 
meteorització, erosió, transport i sedimentació. 

Les aigües superficials i el modelatge del relleu. Formes 
característiques. Les aigües subterrànies, la circulació i 
l’explotació d’aquestes. Acció geològica de la mar, del vent i 
de les glaceres. Formes d’erosió i dipòsits que originen. 

Principals agents modeladors del relleu a les Illes Balears: la 
mar, els torrents i les aigües subterrànies. 

Manifestacions de l’energia interna de la Terra. Origen i 
tipus de magmes. Activitat sísmica i volcànica. Distribució de 
volcans i terratrèmols. Els riscs sísmic i volcànic. 
Importància de predir-los i prevenir-los. 

Taula 5. Contingut relacionable amb la geologia de la Serra de Tramuntana a 1r cicle d’ESO. 

Elements bàsics com les roques s’han de poder explicar amb les que l’alumnat 

està més familiaritzat. És un bon moment per explicar les principals roques que 

formen la Serra de Tramuntana: calcàries, dolomies, bretxes calcàries, 
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conglomerats, calcarenites, argiles, marques, guixos i roques volcàniques 

(Crespí Bestard, 1997a, 1997b; Fornós Astó, 1998; Giménez, Gelabert, & 

Sàbat, 2007; Rodríguez-Perea & Ramos, 1984; Rodríguez Perea & Gelabert 

Ferrer, 1998; Verd Crespi & García de la Torre, 1998). 

L’aigua és un element vital, molt transversal i el contingut es pot aplicar amb 

temàtiques molt diferents com per exemple: els aqüífers i les fonts; la gestió de 

l’aigua mitjançant els embassaments de la Serra; la contaminació i la 

salinització. 

A la Serra de Tramuntana es troben exemples interessants com les Fonts 

Ufanes de Campanet (aqüífer confinat) o la Font del Verger a Escorca (aqüífer 

càrstic) (Giménez et al., 2014; Rosa María Mateos & González Casasnovas, 

2009). 

Els processos geològics externs i el modelatge del relleu es poden relacionar 

àmpliament a la Serra, especialment el modelat càrstic tant característic 

d’aquest entorn (rasclers, coves, avencs, torrents encaixats, etc). (Casas 

López, 2004; J. J. Fornós & Gelabert, 2011; Giménez et al., 2014; A. Ginés, 

1990; A. Ginés & Ginés, 2011; À. Ginés Gracia, 1998; J. Ginés Gracia, 1998; J. 

Ginés & Ginés, 2011; Gómez-Pujol, Fornós, & Pomar, 2011; Gràcia, Ginés, 

Pons, Ginard, & Vicens, 2011; R. M. Mateos, García-Moreno, Herrera, Roldán, 

& Palmer, 2013; Rosa María Mateos & Azañón, 1974; Rosa María Mateos & 

González Casasnovas, 2009; Merino, Fornós, & Ginés, 2011; Servera Nicolau, 

2004; Vicens et al., 2011) 

En el context del modelatge del relleu i l'erosió, es pot fer una petita introducció 

als riscos geològics lligats a la Serra: despreniments, esllavissades i 

torrentades (Geli, 2012; R. M. Mateos, Rodríguez-Peces, et al., 2013; Rosa 

María Mateos, 2007; Rosa María Mateos, García-Moreno, & Azañón, 2012; 

Mateos Ruiz, 1998; Reynés, Alvaro, Alomar, & Vadell, 2007) 

Les manifestacions de l'energia interna de la terra, amb el risc sísmic i volcànic, 

tot i no ser una temàtica actualment associada a la geologia de la Serra de 
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Tramuntana, pot relacionar-se a antics materials d'origen volcànic (Fornós Astó, 

1998; Sanz, Lago, Galé, Ubide, & Pocoví, 2013), o un anàlisi històric de la 

sismicitat a Mallorca (Crespí Bestard, 2009; Silva & Hernández, 2001).  

3.4.2. Biologia i Geologia. 4t d'ESO 

Bloc Contingut 

2. La dinàmica de la Terra 

Els eons, les eres geològiques i els períodes geològics: 
ubicació dels esdeveniments geològics i biològics 
importants. 

La tectònica de plaques i les seves manifestacions. Evolució 
històrica: de la deriva continental a la tectònica de plaques. 

Taula 6. Contingut relacionable amb la geologia de la Serra de Tramuntana a 2n cicle d’ESO. 

Tot i que la geologia de quart d'ESO presenta un contingut molt global, es pot 

situar la història de la Serra de Tramuntana dins un eix cronològic que contingui 

la història de la Terra. És una oportunitat per remarcar les fases clau de 

formació de la Serra, paleogeografies del moment en què es formaven els 

diferents materials; el replegament d'aquestos durant l'orogènesi Alpina; o fins i 

tot relacionar el tancament de l'estret de Gibraltar i l'assecament del Mediterrani 

amb el moment que varen aprofitar els avantpassats de Myotragus balearicus 

per arribar a Mallorca (Alcover, 1976; Driussi et al., 2015; Gelabert, Sàbat, & 

Rodríguez-Perea, 1991; Gelabert Ferrer, 1998; Roca, 1996; Rodríguez-Perea & 

Ramos, 1984; Rodríguez Perea & Gelabert Ferrer, 1998). 

3.4.3. Biologia i Geologia. 1r de Batxillerat 

Bloc Contingut 

7. Estructura i composició 
de la Terra 

Dinàmica litosfèrica. Evolució de les teories des de la deriva 
continental fins a la tectònica de plaques. 

Classificació genètica de les roques. Minerals i roques més 
característics de les Illes Balears. 

Processos sedimentaris. Les fàcies sedimentàries: 
identificació i interpretació. Classificació i gènesi de les 
principals roques sedimentàries. 
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Bloc Contingut 

7. Estructura i composició 
de la Terra 

La deformació relacionada amb la tectònica de plaques.  

Comportament mecànic de les roques. Tipus de deformació: 
plecs i falles. 

9. La història de la Terra 

Estratigrafia: concepte i objectius. Principis fonamentals. 
Definició d’estrat. 

Datacions relatives i absolutes: estudi de talls geològics 
senzills. Grans divisions geològiques. La taula del temps 
geològic. Principals esdeveniments en la història geològica 
de la Terra. Orogènies. 

Taula 7. Contingut relacionable amb la geologia de la Serra de Tramuntana a 1r de Batxillerat. 

A primer de Batxillerat s'aprofundeix en la temàtica dels cursos anteriors. De la 

mateixa manera es pot aprofundir amb els continguts relacionats amb la Serra 

de Tramuntana, especialment amb els processos sedimentaris i el 

comportament mecànic de les roques. 

3.5. Relació dels continguts de Biologia i Geologia associables a la 

Serra de Tramuntana amb les idees clau per a una alfabetització en 

ciències de la Terra 

A partir dels continguts seleccionats dels currículums de Biologia i Geologia 

d'ESO, associables a la geologia de la Serra de Tramuntana, s'analitza quins 

es poden relacionar amb les idees clau per a una alfabetització en ciències de 

la Terra (Taula 8).  

S'ha deixat de banda el primer curs de Batxillerat perquè l'alfabetització en 

ciències de la Terra (Pedrinaci et al., 2013) està dissenyada per l'Educació 

Secundària Obligatòria. 

Les idees clau es poden consultar a la Taula 1 de la pàgina 13. 
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Nivell Bloc Contingut 
Idees 
clau 

1r i 3r 
d'ESO 

2. La Terra 
a l'Univers 

Roques i minerals més representatius de les Illes 
Balears. 

3, 8 

La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua 
salada: importància per als éssers vius. Contaminació 
de l’aigua dolça i de la salada. 

1, 4 

Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de 
l’aigua a les Balears. 

4, 8 

5. El relleu 
terrestre i la 
seva 
evolució 

Factors que condicionen el relleu terrestre. El 
modelatge del relleu. Els agents geològics externs i els 
processos de meteorització, erosió, transport i 
sedimentació. 

3, 7 

Les aigües superficials i el modelatge del relleu. Formes 
característiques. Les aigües subterrànies, la circulació i 
l’explotació d’aquestes. Acció geològica de la mar, del 
vent i de les glaceres. Formes d’erosió i dipòsits que 
originen. 

7, 8 

Principals agents modeladors del relleu a les Illes 
Balears: la mar, els torrents i les aigües subterrànies. 

7 

Manifestacions de l’energia interna de la Terra. Origen i 
tipus de magmes. Activitat sísmica i volcànica. 
Distribució de volcans i terratrèmols. Els riscs sísmic i 
volcànic. Importància de predir-los i prevenir-los. 

6, 9 

4t 
d'ESO 

2. La 
dinàmica de 
la Terra 

Els eons, les eres geològiques i els períodes geològics: 
ubicació dels esdeveniments geològics i biològics 
importants. 

2, 3 

La tectònica de plaques i les seves manifestacions. 
Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica 
de plaques. 

3, 6 

Taula 8. Relació de continguts amb idees clau per a l'alfabetització en ciències de la Terra. 
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4. Desenvolupament de la proposta 

El present treball aglutina diferents propostes didàctiques que poden ser 

emprades, en determinats moments, durant la impartició de l'assignatura de 

Biologia i Geologia a l'educació secundària, amb independència de la 

programació didàctica que utilitzi el professorat.  

Les propostes comparteixen un denominador comú: la Serra de Tramuntana, 

declarada Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge 

Cultural; i es relacionen amb les 10 idees clau per a l'alfabetització en ciències 

de la Terra (Pedrinaci et al., 2013). 

Algunes propostes són activitats, altres són metodologies, i altres simplement 

aporten idees o informació per relacionar els continguts del currículum amb 

exemples de la Serra de Tramuntana. 

En general les propostes estan orientades a l'Educació Secundària Obligatòria, 

de la mateixa manera que es van dissenyar les 10 idees clau, però poden ser 

utilitzades a Batxillerat si s'aprofundeix en els continguts.  

L'objectiu és facilitar i motivar l'ensenyament de la geologia als professors de 

secundària de l'especialitat de Biologia i Geologia, amb continguts propers a 

l'alumnat i, sempre que sigui possible, treballar-los de manera transversal, 

especialment amb la biologia. 

La proposta pretén ajudar als alumnes a assolir els següents objectius 

específics: 

 Comprendre i utilitzar algunes estratègies i conceptes bàsics de la 

biologia i la geologia per interpretar els fenòmens naturals. 

 Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la 

geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la 

necessària presa de decisions sobre problemes locals i globals. 
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 Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la 

societat i el medi ambient, en pro de la sostenibilitat, especialment pel 

que fa a les Illes Balears i la seva biodiversitat i geodiversitat. 

 Ser conscient de la magnitud del temps a escala geològica. 

 Relacionar la historia de la vida amb la història de la Terra.  

 Valorar i respectar el medi ambient, i determinar quines són les accions 

necessàries per a un futur sostenible. 

 Criticar situacions que vulneren l'equilibri del medi ambient.  
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4.1. Propostes didàctiques 

4.1.1. L'eix cronològic: element vertebrador de Biologia i Geologia 

Un eix cronològic, o línia de temps, és un element molt visual que permet situar 

fets històrics sobre una línia graduada a una escala temporal determinada. En 

geologia, com a eina per descriure i relacionar esdeveniments de la història de 

la Terra, s'utilitza la Taula dels temps geològics (Gradstein, 2012; Graham, 

Newman, & Stacy, 2010; Riba i Arderiu, Reguant, & Tarradell, 1986). Se n'ha 

editat moltes, amb diferents finalitats, a nivell local o internacional. A la Figura 

14 es pot observar la Taula Cronoestratigràfica Internacional (Cohen, Harper, & 

Gibbard, 2015), on es recullen les diferents edats geològiques, i és actualitzada 

periòdicament a mesura que la investigació aporta noves dades relacionades 

amb la datació dels materials de la Terra.  

 

Figura 14. Taula cronostratigràfica internacional (Cohen et al., 2015). 
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De totes maneres no és necessari conèixer els temps geològics per treballar 

amb un eix cronològic a Geologia, no ha de ser aquest l'objectiu. Els eons i les 

eres s'introdueixen a quart d'ESO i la Taula no apareix fins al currículum de 

primer de Batxillerat. Poden aparèixer els noms dels eons, eres i períodes 

perquè els alumnes s'hi comencin a familiaritzar, però el més important és que 

es fixin en l'escala temporal, que vegin que la història de la Terra es mesura 

amb milions d'anys (Ma) i que es va formar fa aproximadament uns 4600 Ma. 

Es proposa treballar amb un eix cronològic durant tot el curs, a cada nivell de 

l'assignatura de Biologia i Geologia, amb l'objectiu que els alumnes entenguin 

l'estreta relació que hi ha entre la història de la Terra i la història de la vida, i 

que siguin capaços de situar en el temps esdeveniments claus d'ambdues 

històries. Alhora, a mesura que s'omple l'eix cronològic, l'alumnat pot adquirir 

consciència de la magnitud del temps a escala geològica. 

Pràcticament a tots els blocs dels currículums de Biologia i Geologia es poden 

treballar elements per situar a l'eix cronològic, excepte el bloc 4 del primer cicle, 

on es treballa les persones i la salut i la promoció de la salut. 

És un element que es pot treballar de diferents maneres: individualment; per 

aula; per cursos; o fins i tot com a treball de centre, implicant-hi altres 

assignatures. Així que aporta transversalitat, com a mínim, entre el temari de 

biologia i el de geologia. 

A la Figura 15 es pot observar un exemple d’eix cronològic circular, on es 

mostra l’aparició dels grans regnes i altres fets rellevants en la història de la 

Terra. Exemples similars a aquest, on es fa un símil de l’edat de la Terra amb el 

temps que dura un dia, poden aportar a l'alumnat certa humilitat en quant al 

paper de la nostra espècie a la història de la Terra. 
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Figura 15. Un exemple d’eix cronològic circular (Woudloper, 2010). Domini públic. 

Els recursos necessaris per desenvolupar l'activitat dependran del format 

escollit. L'espai on es representa pot ser des d’un eix de 45 metres al pati de 

l’escola (on cada centímetre equival a 1 Ma); a una paret de l’aula (4,5 metres 

on cada mil·límetre equival a 1 Ma); o en cas de disponibilitat de mitjans, es pot 

treballar digitalment a l’ordinador. 

El plantejament que es proposa és que es faci al llarg del curs, dedicant una 

sessió a explicar en què consisteix un eix cronològic i com s’ha decidit elaborar-

lo. Durant la resta de sessions, s’anirà omplint a mesura que s’imparteixin els 

continguts escollits per representar-s’hi.  
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A la Taula 9 es proposen alguns esdeveniments per situar a l'eix cronològic 

relacionats amb els blocs dels currículums d’ESO. 

 

Nivell Bloc Esdeveniments Ma 

1r i 3r 
d'ESO 

2. La Terra a l'Univers 

Formació de la Terra 4550 

Formació de la Lluna 4527 

Atmosfera rica en oxigen 2300 

3. La biodiversitat al 
planeta Terra 

Origen de la vida: Procariotes 3500 

Primers cianobacteris productors d'oxigen 3400 

Increment contingut d'oxigen a l'atmosfera 2300 

Primers eucariotes 2000 

Primers organismes multicel·lulars 650 

Primers porífers 580 

Explosió cambriana, gran diversificació 
animal 

530 

Primeres plantes vasculars terrestres 450 

Primers vertebrats terrestres 380 

Primers mamífers 250 

Primeres plantes amb flor: angiospermes 200 

Dinosaures no-aviars 230 - 66 

Primers primats 70 

Homo habilis 2,3 

Homo sapiens 0,2 

5. El relleu terrestre i 
la seva evolució 

Formació materials Serra de Tramuntana 300 - 20 

Aixecament de la Serra 20 - 15,5 

Separació Serra Tramuntana i Llevant 15,5 - 0 

Assecament Mediterrània 6 

Reompliment Mediterrània 5,3 

6. Els ecosistemes 
Desequilibris en ecosistemes que 
provoquin grans extincions  

 
4t 
d’ESO 

1. L'evolució de la 
vida 

Origen de la vida: Procariotes 3500 

Primers cianobacteris productors d'oxigen 3400 

Increment contingut d'oxigen a l'atmosfera 2300 

Primers eucariotes 2000 

Primers organismes multicel·lulars 650 

Primers porífers 580 
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Nivell Bloc Esdeveniments Ma 

4t 
d’ESO 

1. L'evolució de la 
vida 

Explosió cambriana, gran diversificació 
animal 

530 

Primeres plantes vasculars terrestres 450 

Primers vertebrats terrestres 380 

Primers mamífers 250 

Primeres plantes amb flor: angiospermes 200 

Dinosaures no-aviars 230 - 66 

Primers primats 70 

Aïllament avantpassats Myotragus 5,3 

Homo habilis 2,3 

Homo sapiens 0,2 

2. La dinàmica de la 
Terra 

Formació de la Terra 4550 

Formació de la Lluna 4527 

Eons 
 

Eres 
 

Períodes 
 

Pangea 250 - 200 

Formació materials Serra de Tramuntana 300 - 20 

Aixecament de la Serra 20 - 15,5 

Separació Serra Tramuntana i Llevant 15,5 - 0 

Assecament Mediterrània 6 

Reompliment Mediterrània 5,3 

3. Ecologia i medi 
ambient 

Desequilibris en ecosistemes que 
provoquin grans extincions  

Taula 9. Esdeveniments proposats per situar a l'eix cronològic en funció del bloc del currículum. 
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4.1.2. D’on ve la sorra de la platja? 

Les platges amb sorra, tot i que en menor proporció que a altres indrets de 

Mallorca, també són un element present a la Serra de Tramuntana. Amb 

aquesta activitat es proposa acostar l’alumnat a la platja, per prendre contacte 

amb un element geològic que manté una relació estreta amb un element 

biològic molt important a les Illes Balears: la posidònia. 

L’activitat treballa, de manera transversal, diferents parts del currículum de 

Biologia i Geologia del primer cicle d’ESO (Taula 10) amb els objectius 

següents: 

 Comprendre que les platges són dinàmiques, que canvien de manera 

cíclica i que mantenen un equilibri natural. 

 Identificar les restes naturals i no naturals a la costa. 

 Classificar restes d’organismes recol·lectats a la sortida. 

 Prendre consciència de l’impacte de les activitats humanes sobre les 

platges. 

 Relacionar les actuacions humanes amb desequilibris als ecosistemes 

litorals. 

 

Bloc Contingut 

1. Habilitats, destreses i 
estratègies. Metodologia 
científica 

L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció 
d’informació a partir de la selecció i la recollida de mostres del 
medi natural. 

3. La biodiversitat al 
planeta Terra 

Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie. 
Nomenclatura binomial. 

5. El relleu terrestre i la 
seva evolució 

El modelatge del relleu. Els agents geològics externs i els 
processos de meteorització, erosió, transport i sedimentació. 
Acció geològica de la mar. Formes d’erosió i dipòsits que 
originen. 

6. Els ecosistemes 
Factors desencadenants de desequilibris als ecosistemes. 
Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient. 

Taula 10. Blocs i continguts de primer cicle d'ESO treballats en aquesta activitat. 
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Per dur a terme la proposta didàctica seran necessaris alguns coneixements 

previs, relacionats amb els mateixos blocs que es treballaran (Taula 11). 

Bloc Coneixements previs 

3. La biodiversitat 
al planeta Terra 

Prèviament a l’activitat s’haurà treballat els invertebrats i els vegetals, 
especialment la posidònia 

5. El relleu 
terrestre i la seva 
evolució 

Els continguts relacionats amb aquest bloc es poden treballar abans, 
durant i després de l’activitat, però sí que seria òptim que tinguessin 
nocions sobre el modelatge del relleu i els processos de meteorització, 
erosió, transport i sedimentació. 

6. Els 
ecosistemes 

Ecosistema: identificació dels components. Factors abiòtics i biòtics 
als ecosistemes. Ecosistemes aquàtics. Ecosistemes terrestres. 

Taula 11. Coneixements previs necessaris per aquesta activitat. 

Per escollir la localització s’ha de tenir en compte que sigui una platja sorrenca i 

hi hagi un mínim de presència de posidònia.  

Les limitacions d’accés dependran del grup classe, tenint en compte la inclusió 

de tot l’alumnat. Hi ha platges amb accés per persones amb mobilitat reduïda, 

però s’hauria de garantir que, en el moment de realitzar l’activitat, l’accés 

estigui en condicions. L’alumnat hauria de poder arribar a primera línia de 

platja. 

El material necessari per cada alumne és un pot amb tapa de rosca, 

preferiblement de plàstic per evitar accidents, destinat a la recollida de mostres. 

4.1.2.1. Activitats prèvies 

Sessió sobre la posidònia: 

Es suggereix realitzar una activitat al centre per conèixer la posidònia, oferta 

actualment per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Està 

dissenyada per ser impartida a alumnes de 3r d’ESO però, en cas necessari, es 

podria sol·licitar una adaptació al nivell de primer. La durada és d’una hora i la 

imparteix un membre de Gram, gestió ambiental (https://www.gram.cat/). 

https://www.gram.cat/
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En aquesta activitat es dona a conèixer les característiques de la posidònia, els 

seus usos, la seva importància, les seves funcions, les causes de la seva 

disminució, etc. Conté una part pràctica on s’observen mostres de sorra amb 

lupes binoculars, per veure les restes d’organismes marins que la formen. 

Revisió de coneixements previs: 

Durant la sessió anterior a la sortida es revisaran els ecosistemes aquàtics i les 

característiques dels invertebrats, especialment mol·luscs (bivalves i 

gasteròpodes) i altres organismes que, amb major probabilitat, es trobaran a la 

platja.  

També es mostrarà un recull de premsa amb notícies relacionades amb la 

restitució de sorra a la platja i amb la retirada de restes de posidònia amb 

finalitats turístiques. S’iniciarà un debat sobre la necessitat d’aquestes accions i 

sobre les alternatives possibles. Servirà per revisar o ampliar els coneixements 

apresos durant l’activitat de la posidònia. 

4.1.2.2. Desenvolupament de la sortida 

La sortida consistirà en analitzar els grans de sorra de la platja i realitzar 

activitats per estudiar-ne les característiques. Es treballarà en grups de quatre, 

o sigui que cada grup tindrà quatre pots que, durant les activitats, hauran d'anar 

omplint, per separat, amb els següents elements: gasteròpodes, bivalves, altres 

organismes i microplàstics. 

També es repartiran bosses de plàstic i guants, en cas necessari, per recollir la 

brossa més gran, aprofitant per fer una neteja col·lectiva a la platja. 

4.1.2.3. Activitats 

Es farà observar als alumnes com es distribueixen les restes orgàniques 

damunt la sorra i se'ls preguntarà que expliquin per què creuen que hi ha 

diferents agrupaments, uns més a prop de l'aigua i altres més lluny. Hauran de 
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deduir que cada temporal diposita les restes fins al límit on arriben les onades i 

que queden damunt la sorra perquè pesen menys. 

Si la platja és travessada per algun torrent, se'ls demanarà que, prop de la 

desembocadura, es fixin amb la mida dels grans de sorra, que vegin que a 

vegades formen agrupacions en funció de la mida. Se'ls explicarà la 

granoselecció és produïda pel continu anar i venir de les onades i també per 

influència del torrent, fent-los notar que prop del corrent s'hi acumulen còdols 

més grossos aportats per avingudes torrencials. 

Per grups, es situaran prop de l'aigua, aproximadament a un metre, i se'ls farà 

excavar amb les mans fins que trobin aigua. Hauran de raonar com és que n'hi 

troben. Probablement ho trobaran obvi, però s'aprofitarà per donar nocions 

bàsiques de permeabilitat i aqüífers. 

Se'ls farà connectar el forat fins al mar, fent que les dues aigües es trobin i les 

ones entrin i surtin (això si hi ha un mínim d'onades). Observaran que l'aigua 

bruta del forat va marxant, a mesura que n'entra de nova amb les ones, i els 

talussos de sorra del forat es van desfent. Se'ls explicarà nocions bàsiques de 

cohesió dels materials i com varia amb l'aigua. L'exercici haurà servit per veure 

com es va distribuint la sorra a poc a poc fins a tornar a quedar com abans. 

A part de les mostres classificades pels alumnes, el professorat agafarà sorra 

per poder treballar posteriorment al centre. 

4.1.2.4. Treball posterior 

Cada grup haurà de realitzar un treball de classificació de les restes 

d'organismes trobats a la platja. Es facilitarà material didàctic i claus 

dicotòmiques bàsiques perquè intentin identificar-ne les espècies. Aquesta 

activitat es realitzarà parcialment a l'aula i l'acabaran a casa. 

Durant una pràctica de laboratori s'analitzarà la sorra amb la lupa binocular per 

identificar de què estan formats els grans. L'objectiu és que, si no ho van fer a 

l'activitat de la posidònia, entenguin que la major part dels grans són orgànics i 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

49 
 

provenen d'organismes que viuen enganxats a les fulles de posidònia (epífits). 

La posidònia segueix un cicle anual on cada any renova totes les fulles. Quan 

es podreixen, els organismes que hi vivien enganxats moren i les seves restes 

calcàries, any rere any, formen nous grans de sorra. 

A partir dels microplàstics recollits a la platja es realitzarà una activitat de 

recerca d'informació. S'adonaran que, per més petits que els semblessin els 

trossos recollits, encara n'hi ha de més diminuts i que estan entrant a la cadena 

tròfica. Com a recurs complementari es pot visualitzar el vídeo "Microplàstics: 

de la roba al mar" (Renom, 2017). 
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4.1.3. El Myotragus balearicus, un endemisme transversal 

El miotragus, com es pot comprovar a l’enquesta realitzada (Figura 7, pàg. 26), 

és conegut per la major part de l’alumnat, tot i que de manera bastant 

superficial i amb conceptes una mica confusos. És probable que la majoria 

d’alumnes hagin passat en algun moment pel Museu Balear de Ciències 

Naturals de Sóller, on hi ha exposat un esquelet de miotragus i contingut 

didàctic relacionat. 

La popularitat d’aquest antic habitant de Mallorca i Menorca, juntament amb la 

peculiaritat d’alguns trets característics i de la seva història, el fan un element 

perfecte per treballar-lo de manera transversal a Biologia i Geologia. 

Amb la història del miotragus es pot treballar continguts d’evolució; d’adaptació 

al medi; de tectònica de plaques; d’assecament de conques; de formació de 

dipòsits salins; de registre fòssil; etc.  

A la Taula 12 es mostren els continguts del currículum de quart d'ESO, de 

l'assignatura de Biologia i Geologia, relacionables amb la història del Myotragus 

balearicus. 

Bloc Contingut 

1. L'evolució de la vida Teories de l’evolució. El fet i els mecanismes de l’evolució. 

2. La dinàmica de la Terra La tectònica de plaques i les seves manifestacions. 

3. Ecologia i medi ambient Factors limitants i adaptacions. Límit de tolerància. 

Taula 12. Blocs i continguts de 2n cicle d'ESO relacionats amb el Myotragus balearicus. 

Aquests continguts donen bastant joc per ser treballats com a projecte o treball 

en grup, fent jugar a l’alumnat amb l’aprenentatge per descobriment. Jorge 

Wagensberg (2005) va utilitzar la peculiaritat de la visió frontal del miotragus 

per apropar la ciència a la societat. Són aquests fets curiosos que sorprenen 

els que s'han d'aprofitar per motivar a l'alumnat.  
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A part de l'evolució cap a una visió frontal, induïda per la falta de depredadors, 

la història del miotragus està relacionada amb altres esdeveniments 

sorprenents: 

 L'assecament del Mediterrani degut al tancament de l'estret de Gibraltar. 

 Baixades del nivell del mar degudes a glaciacions. 

 La incògnita de la seva extinció 

Per aprofitar aquests esdeveniments, es proposa realitzar un treball 

d'investigació per grups de tres o quatre alumnes, on reconstrueixin la història 

del miotragus resolent quatre incògnites.  

Prèviament es fa una introducció aportant informació bàsica sobre com era el 

Myotragus balearicus: on s'ha trobat restes fòssils; com s'alimentava; durant 

quin període de temps va existir; i per què era un endemisme (possible 

introducció del concepte). 

Les incògnites que han de resoldre són: 

1. Com varen arribar els seus avantpassats? 

2. Com és que té els ulls al davant i no als costats? 

3. Com és que va viure a Mallorca i a Menorca i no a les Pitiüses? 

4. Per què es va extingir? 

El treball ha de ser guiat, evitant que es perdin massa i anar aportant la 

informació que els encamini a la resposta. 

A continuació s'aporten els continguts que haurien de descobrir els alumnes, 

pel seu compte o amb l'ajuda del professor. 

4.1.3.1. Com varen arribar els seus avantpassats? 

Per resoldre aquesta qüestió s’ha de parlar del tancament de l’estret de 

Gibraltar i posterior assecament de la Mediterrània, fets que van permetre als 

avantpassats del miotragus arribar caminant al territori que actualment són les 

Illes Balears. Un altre esdeveniment important a tenir en compte és el 
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reompliment de nou de la Mediterrània, aïllant els avantpassats, fet que va 

permetre que evolucionés de manera diferent als que van quedar al continent. 

Per entendre com es produeix el tancament de l'estret, és necessari tenir 

alguns coneixements previs sobre la tectònica de plaques, simplement per 

entendre que hi ha moviments a l'escorça terrestre que poden justificar aquest 

tancament. 

Per visualitzar l'assecament de la Mediterrània, investigadors de l'Institut de 

Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC), van recrear el moment, a partir de 

la seva interpretació (D Garcia-Castellanos & Villaseñor, 2011; Daniel Garcia-

Castellanos, 2011), en un vídeo3 de 50 segons.  

Respecte el retorn de les aigües al Mediterrani, existeix una hipòtesis que va 

ser de manera brusca i relativament ràpida: la inundació zancliana (D. Garcia-

Castellanos et al., 2009). Recentment, amb l'aportació de noves evidències que 

reforcen aquesta teoria (Micallef et al., 2018), s'ha recreat una simulació, en un 

vídeo4 de 90 segons, del moment d'obertura de l'Estret de Gibraltar i el 

reompliment de la Mediterrània (Aaron, Garcia-Castellanos, & Camerlenghi, 

2018). Aquest moment també es pot visualitzar, en una recreació artística, a la 

Figura 16. 

Aquest material visual pot ser molt útil a l'aula a l'hora d'explicar la teoria als 

alumnes. Es tracta d'un recurs molt breu, però que facilita la comprensió. 

Amb aquesta reproducció històrica també es fa èmfasi a la magnitud del temps 

a escala geològica. Contrasta esdeveniments que duren milions d'anys amb 

altres que són relativament instantanis a escala geològica: orogènia alpina; 

assecament de la Mediterrània; inundació zancliana. 

                                                            
3 El aislamiento del Mediterráneo y su desecación parcial durante la crisis salina del 

Messiniense (https://youtu.be/bw-qf_zQMWs) 
4 Zanclean Flood of the Mediterranean in Sicily - computer animation 

(https://youtu.be/B5uW7Qg6rXM) 

https://youtu.be/bw-qf_zQMWs
https://youtu.be/B5uW7Qg6rXM
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Figura 16. Recreació artística del procés de reompliment del Mediterrani (Pibernat & Garcia-
Castellanos, 2009). CC-BY-SA-3.0. 

4.1.3.2. Com és que té els ulls al davant i no als costats? 

Un dels primers factors que s’hauria d’esmentar és el d’insularitat: el miotragus 

va quedar aïllat en un territori relativament petit, que va permetre que 

evolucionés de manera independent. Josep Antoni Alcover (1976) vincula 

aquest fet amb l’evolució de les seves característiques morfològiques. 

Aquestes característiques, adaptades a nivell d’ESO, són: mida reduïda; potes 

més curtes i gruixudes; posició gairebé frontal dels ulls; banyes més petites; i 

dents incisives semblants a les d’un rosegador (Alcover, 1976). 

Aquests trets, a part de la insularitat, també estan vinculats estretament a 

l’absència de depredadors. La visió lateral, típica en la majoria de mamífers-

presa, és una avantatge per estar atents als depredadors, però amb absència 

d’ells, es recupera la prioritat de millorar la visió en relleu (visió 3D), útil en 
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terrenys escarpats com els de la Serra de Tramuntana (Alcover, 1976; 

Wagensberg, 2005).  

4.1.3.3. Com és que va viure a Mallorca i a Menorca i no a les Pitiüses? 

La resposta es troba en el relleu submarí i en els canvis del nivell del mar degut 

a les glaciacions. 

Després de la colonització de Mallorca durant la crisis messiniana i posterior 

aïllament per la inundació zancliana fa 5.3 Ma, els avantpassats del miotragus 

van evolucionar a Mallorca fins fa uns 2.6 Ma. A partir d'aquest moment, es 

produeixen diferents períodes de glaciació global que genera baixades i 

pujades del nivell del mar que posen en contacte terrestre les illes de Mallorca i 

Menorca (Mas et al., 2018; Rosell & Llompart, 2014). 

Si s'analitza la batimetria del promontori balear (Figura 17), es pot observar 

com el fons marí entre Mallorca i Menorca té una fondària màxima inferior als 

100 metres, però entre Mallorca i les Pitiüses la fondària màxima supera els 

500 metres.  

 

Figura 17. Batimetria del promontori balear (NOAA, 2014) 
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Aquests canvis de nivell del mar van permetre al Myotragus balearicus 

colonitzar també Menorca, entre els 2.6 Ma i la seva extinció a ambdues illes, 

actualment estimada a uns 3700 anys aC (Bover & Alcover, 2003). 

4.1.3.4. Per què es va extingir? 

Aquesta pregunta pot servir per apropar el mètode científic a l’alumnat, ja que 

hi ha divisió d’opinions respecte la resposta, i els defensors de cada hipòtesi 

continuen investigant per apropar-se a la veritat o convèncer la majoria 

científica. 

En general, tal i com es pot comprovar a l’enquesta sobre el coneixement de la 

geologia (Figura 7, pàg. 26), quasi un 40% de l’alumnat creu que es va extingir 

per culpa de l’arribada de l’home, però el 60% restant no va aportar cap altra 

causa. Alguns autors defensen que la seva desaparició podria estar 

relacionada a algun canvi climàtic (Lull, Micó, Rihuete Herrada, & Risch, 2001), 

però els defensors de l’extinció a causa de la presència humana estan 

apropant-se a la demostració que van arribar a conviure les dues espècies, 

Homo sapiens sapiens i Myotragus balearicus (Bover et al., 2016). 
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4.1.4. El modelat càrstic 

La Serra de Tramuntana, formada majoritàriament per calcàries i dolomies 

replegades (Rodríguez Perea & Gelabert Ferrer, 1998), és un bon exemple de 

modelat càrstic, amb excepcionals exemples de rasclers de mitja muntanya (A. 

Ginés & Ginés, 2011). És de les millors àrees càrstiques del món, però 

paradoxalment no s'ha aprofitat com a recurs didàctic (Casas López, 2004). 

El modelat càrstic es situa dins el currículum de Biologia i Geologia de primer 

cicle d’ESO, al bloc del relleu terrestre i la seva evolució, concretament 

relacionat amb el contingut de meteorització química (dissolució dels 

carbonats). A la Taula 13 es pot veure els continguts, de caire més general, 

relacionats amb la temàtica. 

Bloc Contingut 

5. El relleu terrestre i 
la seva evolució 

El modelatge del relleu. Els agents geològics externs i els processos 
de meteorització, erosió, transport i sedimentació. 

Les aigües superficials i el modelatge del relleu. Formes 
característiques. Les aigües subterrànies, la circulació i l’explotació 
d’aquestes.  

Principals agents modeladors del relleu a les Illes Balears: la mar, 
els torrents i les aigües subterrànies. 

Taula 13. Blocs i continguts del 1r cicle d'ESO relacionats amb el modelat càrstic. 

De les conclusions extretes amb l'enquesta a l'alumnat (Figura 5 pàg. 24), es 

pot ressaltar el desconeixement generalitzat dels termes carst i rascler, on tan 

sols un 2% en sabia alguna cosa. El terme carst, aquest 2% el defineix com: 

"tipus de paisatge"; o "forma que té una roca per culpa de la meteorització". Del 

terme rascler saben dir que: "és un lapiaz"; o una "formació geològica de 

superfície". Aquests resultats coincideixen amb l'enquesta al professorat 

(Figura 11, pàg. 30), on tot i tenir poca representativitat, es pot dir que cinc dels 

set professors no impartien el contingut relacionat amb el relleu terrestre i la 

seva evolució al primer cicle d'ESO. 

Davant aquest panorama, el simple fet d'incorporar aquest bloc a la 

programació, ja seria un gran avenç, però es proposa, a més, o com a incentiu, 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

57 
 

incloure-hi el modelat càrstic de la Serra de Tramuntana. La tipologia del 

contingut, i el fet de disposar de múltiples exemples visitables, convida a 

proposar alguna sortida de camp. 

Per justificar la proposta es fa un recull d'elements o localitats característiques 

d'aquesta forma de relleu, classificats en exocarst i endocarst. 

4.1.4.1. Exocarst 

Dins d'aquest grup, a la Serra de Tramuntana es troben: les grans depressions 

càrstiques; les dolines; els canyons dels torrents; i els camps de rascler (À. 

Ginés Gracia, 1998).  

Es Clot d'Albarca: és una gran depressió càrstica, situada al nord del monestir 

de Lluc, actualment travessada pel torrent de Lluc, però que antigament podria 

haver estat una depressió tancada generada degut a la dissolució dels 

carbonats (À. Ginés Gracia, 1998). 

Les dolines: tot i no ser un element molt visual, són freqüents dins el terme 

municipal d'Escorca, on reben el nom popular de "clots". Es tracta de dolines de 

fons pla, de poca fondària, però amb engolidors per on s'escola l'aigua de pluja 

(A. Ginés, Fiol, Pol, & Rosselló, 1989). 

Els grans canyons càrstics: a la part central i septentrional de la Serra de 

Tramuntana, es troben alguns canyons espectaculars com el del torrent de 

Pareis i el torrent del Gorg Blau. L’aigua en aquest cas, actua provocant la 

dissolució i l’abrassió a la roca calcària, aprofitant antigues fractures d’origen 

tectònic. L’alçada d’aquests canyons, de fins a 200 metres de paret vertical, 

juntament amb la seva estretor, fan que en alguns punts no arribi la llum al 

fons, com és el cas del tram del Gorg Blau anomenat “Sa Fosca” (À. Ginés 

Gracia, 1998). 

Els camps de rascler:  les  morfologies del rascler són les formes més 

cridaneres de la Serra de Tramuntana, especialment a les calcàries que afloren 
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entre Sóller i Pollença, on es troben grans extensions de roques nues amb 

espectaculars camps de rascler (Figura 18) (A. Ginés & Ginés, 2011). 

 

Figura 18. Estries de rascler (lapiaz) (A. Ginés & Ginés, 2011, fig. 5) 

4.1.4.2. Endocarst 

Els germans Ginés (2011) varen realitzar una classificació morfogenètica de les 

cavitats de les Illes Balears, on es distingeixen els avencs i coves de la zona 

vadosa (zona d’infiltració); les coves freàtiques no litorals; i les coves de la 

franja litoral (Figura 19).  

A la Serra de Tramuntana, tot i no disposar de cavitats espectaculars d’altres 

indrets de l’illa, com les coves de la franja litoral, s’hi troba una gran abundància 

d’avencs formats a la zona vadosa, alguns de fins a 300 metres de fondària (J. 

Ginés Gracia, 1998). 

La Serra de Tramuntana acumula el 70% de cavitats subterrànies inventariades 

a l’illa de Mallorca, amb els avencs més profunds, però el desenvolupament 

horitzontal poques vegades supera el quilòmetre de recorregut.  
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Com es pot suposar, la gran majoria de cavitats no són accessibles al públic 

general, tot i que existeix alguna excepció. 

 

Figura 19. Representació esquemàtica dels tipus de cavitats presents a Mallorca (J. Ginés & 
Ginés, 2011, fig. 1) 

Coves de Campanet: tot i ser modestes en quant a les dimensions, tenen gran 

varietat de dipòsits cristal·lins (espeleotemes). Són les coves adaptades per a 

la visita turística més grans de la Serra de Tramuntana, amb un recorregut 

d’uns 300 metres de longitud. 

 

Figura 20. Espeleotemes a l’interior de les coves de Campanet (www.covesdecampanet.com).  

http://www.covesdecampanet.com/
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4.1.4.3. Possibles sortides de camp 

Josep Antoni Casas López (2004) proposa un itinerari geològic pel modelat 

càrstic de la Serra de Tramuntana, amb diverses aturades a llocs emblemàtics i 

característics com: les Fonts Ufanes; les Coves de Campanet; el mirador de 

l'Entreforc; el Clot d'Albarca; i els camps de lapiaz (rascler) de Lluc. Com el 

mateix autor proposa, no hi ha temps material per veure tots els punts en un 

mateix dia lectiu, o sigui que s'hauria de fer una selecció o dedicar-hi dos dies, 

una opció probablement inviable. 

En cas que es disposés de l'opció d'organitzar una sortida, tenint en compte la 

logística, una opció viable seria una jornada a l'entorn de Lluc per caminar 

entre les morfologies del rascler i visitar el clot d'Albarca.  

Una altra opció seria una visita a Sa Calobra, on es veuria el tram final del 

torrent de Pareis, un bon exemple de canyó càrstic, on a més, a les grans 

parets verticals de l’entorn de la cala, es pot observar les restes 

d’espeleotemes d’antigues cavitats. Durant el viatge amb autocar es podria 

veure les morfologies de rascler i es podria estudiar la viabilitat de fer alguna 

aturada. 

Finalment, una darrera opció seria visitar les coves de Campanet i aprofitar fer 

veure les Fonts Ufanes (4.1.5.3, pàg. 64), que estan al costat. 

De totes maneres, no és del tot imprescindible realitzar una sortida per introduir 

el carst de la Serra de Tramuntana a les classes de Biologia i Geologia, es pot 

mostrar a partir de material visual mentre es desenvolupa el tema a classe.  
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4.1.5. Aqüífers i fonts 

L’aigua és un element vital que tots hauríem de valorar, i per fer-ho, és 

necessari conèixer bé de quins recursos disposem  i com ho fem per obtenir-la. 

La societat en general imagina els aqüífers com a grans cavitats subterrànies 

on s’hi acumula aigua. També existeix la idea que l’aigua flueix per unes 

“betes”, que només els saurins amb les seves bares saben per on passen.  

A l’enquesta realitzada a l’alumnat de secundària (Figura 5, pàg. 24), s’ha 

pogut constatar que és necessari treballar els conceptes relacionats amb els 

aqüífers i les fonts. Al currículum de Biologia i Geologia de primer cicle d’ESO 

es treballa als blocs 2 i 5, tant els aqüífers i fonts com la seva gestió i 

problemàtiques de contaminació o salinització (Taula 14). 

Bloc Contingut 

2. La Terra a 
l'Univers 

La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua salada: 
importància per als éssers vius. Contaminació de l’aigua dolça i de 
la salada. 

Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de l’aigua a les 
Balears. 

5. El relleu terrestre i 
la seva evolució 

Les aigües subterrànies, la circulació i l’explotació d’aquestes. 

Taula 14. Blocs i continguts del 1r cicle d'ESO relacionats amb els aqüífers i les fonts. 

Per treballar els continguts es proposa acostar l'alumnat als conceptes de 

permeabilitat, porositat i aqüífer mitjançant una pràctica de laboratori, i 

posteriorment, a l'aula, explicar-los exemples  de la Serra de Tramuntana, fent 

èmfasi a les característiques geològiques del subsòl. 

4.1.5.1. Pràctica de laboratori: Permeabilitat, porositat i aqüífers 

L'objectiu de la pràctica és que els alumnes experimentin directament com 

circula l'aigua dins diferents materials, que acabin entenent que un aqüífer no 

és simplement una cavitat subterrània plena d'aigua dolça, que un pou 

normalment no és una entrada a una cavitat. 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

62 
 

Material necessari: 

 Esponges amb diferents porositats (per ex. esponges similars a una 

esponja natural i esponges industrials amb porus fins) 

 Graves i sorres de diferents mides, si és possible de mida homogènia 

(per ex. graves típiques de jardineria d'entre 2 i 5 cm de diàmetre; i sorra 

grollera d'entre 0.5 i 1 mm de diàmetre) 

 Vasos precipitats de 1000 ml (2 per grup) 

 Accés a aigua 

 1 Cubeta transparent amb aigua de mida aproximada 50x30x20 cm 

 Aspirador de pipetes 

 Tub ranurat (per ex. pot metàl·lic de conserves amb perforacions 

disperses als laterals). Les perforacions han de ser de mida més petita 

que la sorra. 

Procediment: 

Es planteja el treball amb grups de dos alumnes, tot i que alguns exercicis es 

fan conjuntament. 

Primer exercici: Permeabilitat (grups de 2) 

1. Cada grup submergeix una esponja en aigua dins el vas precipitat. Una 

vegada l'esponja s'ha amarat d'aigua, s'extreu per sobre el vas i es deixa 

escórrer l’aigua. Es repeteix el procediment amb l'altra esponja.  

2. Cada grup pren notes de les seves observacions. 

Segon exercici: Porositat (grups de 2) 

1. S'omple el vas amb grava fins superar clarament la línia de 500 ml. 

L'altre vas s'omple amb 500 ml d'aigua i s'aboca dins el que conté la 

grava fins que l'aigua arriba a la línia de 500 ml. Amb l'aigua sobrant es 

calcula quanta aigua ha cabut entre els espais de la grava. 

2. Es repeteix el procediment amb la sorra. 

3. Es repeteix el procediment amb una barreja de 50% sorra i 50% grava. 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

63 
 

4. Cada grup pren notes de les seves observacions. 

Tercer exercici: Aqüífer i pou (tota la classe) 

1. Dins la cubeta es posa el tub ranurat al centre, de manera vertical. 

2. S'omple la cubeta amb la barreja de grava i sorra del darrer exercici, 

evitant que s'ompli el tub ranurat. 

3. Mentre els alumnes observen l'interior del tub, s'aboca aigua a la cubeta 

fins a la meitat de la seva capacitat. 

4. Amb l'aspirador de pipeta s'extreu aigua del "pou" fins que els alumnes 

percebin que baixa el nivell general a tota la cubeta. 

Conclusions finals 

Els alumnes hauran d’exposar les seves anotacions i conclusions i es debatrà 

en grup quines característiques hauria de tenir un aqüífer en materials 

granulars perquè es pugui extreure molta aigua per regar. 

El professor hauria d’introduir el concepte que l'aigua dels aqüífers flueix i 

tendeix a anar cap al mar, de la mateixa manera que ho fan els rius. 

4.1.5.2. Aqüífers de la Serra de Tramuntana 

A la Serra de Tramuntana la majoria d’aqüífers són càrstics, és a dir, estan 

formats en roques carbonatades, majoritàriament calcàries del Juràssic Inferior 

(Liàsic) (Giménez et al., 2014). Aquest tipus d’aqüífers tenen una permeabilitat 

molt elevada, que implica que l’aigua hi circula més ràpid (s’hi infiltra més ràpid, 

però es buida a la mateixa velocitat). 

Quan s’explota intensament un aqüífer que està en contacte amb l’aigua del 

mar, s’indueix a que l’aigua salada entri a ocupar la que s’ha retirat, salinitzant i 

contaminant un recurs natural essencial. Si s’explota un aqüífer on les seves 

aigües no estan en contacte amb el mar, el nivell piezomètric baixarà si les 

aportacions per precipitacions no ho poden compensar (es buidarà). La 
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massificació del turisme a Mallorca és una problemàtica actual que també pot 

repercutir en aquest sentit.  

Dels aqüífers de la Serra de Tramuntana brollen dues fonts, bastant singulars i 

conegudes, que poden ser utilitzades per aprofundir en l’aprenentatge de la 

geologia: Ses Fonts Ufanes, a Campanet; i la Font del Verger, a Escorca (Rosa 

María Mateos & González Casasnovas, 2009). 

4.1.5.3. Ses Fonts Ufanes 

Probablement són el conjunt de fonts més emblemàtic de les Illes Balears. Es 

troben al terme municipal de Campanet, a la finca de Gabellí Petit i actualment 

estan declarades Monument Natural pel Govern de les Illes Balears. La finca on 

es troben és pública i es pot visitar durant tot l’any, entre les 10 i les 17 h. 

La característica que les fa especials és que brollen de manera intermitent, 

normalment després de pluges intenses i continuades que aconsegueixen 

omplir l’aqüífer on es troben.  

És un aqüífer càrstic amb gran capacitat d’infiltració i emmagatzematge a la 

part alta i superficial. La carstificació de la roca disminueix en profunditat, i per 

tant, també perd les seva capacitat d’emmagatzemar aigua. A la Figura 21 es 

pot observar que dins aquest aqüífer hi ha una falla que posa en contacte els 

materials permeables amb altres materials que no ho són, generant una 

obstrucció al flux d’aigua. La velocitat del flux és menor a la part baixa de la 

falla, però hi ha traspàs entre les calcàries dels dos costats. Quan plou 

intensament durant molts dies, aquesta obstrucció fa que el nivell freàtic pugi 

fins a sorgir per la part alta de la falla, on es troben les Fonts Ufanes (Rosa 

María Mateos & González Casasnovas, 2009). 

Les reserves d’aigua de l’aqüífer de les Fonts Ufanes no s’exploten directament 

perquè estan declarades Monument Natural, però són molt importants per 

recarregar aigües avall els aqüífers del pla de Sa Pobla. 
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L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha editat un 

vídeo didàctic5 d’uns 15 minuts, on s’explica el funcionament i la gestió de les 

Fonts Ufanes, amb imatges que poden ser un bon recurs per mostrar a l’aula. 

 

Figura 21. Esquema del funcionament de les Fonts Ufanes de Gabellí (Rosa María Mateos & 
González Casasnovas, 2009, p. 107) 

 

 

                                                            
5 Les Fonts Ufanes de Gabellí (ABAQUA) http://abaqua.es/ca/catqualitat-ambiental/fonts-ufanes/ 

http://abaqua.es/ca/catqualitat-ambiental/fonts-ufanes/
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4.1.5.4. Sa Costera 

Aquesta font és de les més cabaloses de Mallorca i fins l’any 2009 abocava les 

seves aigües directament al mar. Actualment, mitjançant una canonada 

submarina, es transvasa l’aigua fins a Palma, abastint altres municipis de 

l’entorn i recarregant, amb l’aigua sobrant, aqüífers del pla que havien estat 

sobreexplotats anteriorment. 

La font drena un aqüífer càrstic format a les calcàries que constitueixen les 

muntanyes de Montcaire. L’aigua s’infiltra de camí cap al mar, on just abans 

d’arribar-hi es troba amb uns materials impermeables que els fan de barrera 

(Figura 22). Al contacte entre els dos materials, l’aigua sorgeix i és en aquest 

punt on es troba la font de Sa Costera. El cabal anual d’aquesta font és d’una 

mitjana de vuit milions de metres cúbics, però en anys excepcionals pot arribar 

als 20 milions, quasi el triple d’aigua que aporten els embassaments de Cúber i 

el Gorg Blau (Rosa María Mateos & González Casasnovas, 2009).  

 

Figura 22. Perfil esquemàtic de la font de Sa Costera (Rosa María Mateos & González 
Casasnovas, 2009, p. 100) 
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4.1.6. Riscos geològics 

Tot i que en el currículum de l’assignatura de Biologia i Geologia d’ESO es 

parla de riscos geològics associats al risc sísmic i volcànic, s'ignoren els riscos 

geològics associats directament a la Serra de Tramuntana: despreniments, 

esllavissades i torrentades.  

Les característiques geològiques i morfològiques de la Serra de Tramuntana, 

juntament amb les característiques del clima mediterrani, determinen que hi 

hagi certa intensitat en dinàmiques de pendent (Rosa María Mateos et al., 

2012). 

Els riscos geològics derivats d’aquestes dinàmiques, de manera directa o 

indirecta, són els que poden afectar a la població de les Illes Balears, 

especialment prop de la Serra, i per tant es creu convenient que, quan acabin 

l’educació obligatòria, en tinguin alguna noció. 

Per introduir els despreniments, les esllavissades i les torrentades, al bloc del 

currículum relacionat amb el relleu terrestre i la seva evolució, es podrien 

associar als continguts del modelatge del relleu, l'acció geològica de la mar, les 

formes d'erosió, etc. (veure Taula 15). 

Bloc Contingut 

5. El relleu 
terrestre i la seva 
evolució 

Les aigües superficials i el modelatge del relleu. Formes 
característiques. Acció geològica de la mar, del vent i de les 
glaceres. Formes d’erosió i dipòsits que originen. 

Principals agents modeladors del relleu a les Illes Balears: la mar, els 
torrents i les aigües subterrànies. 

Activitat sísmica i volcànica. Distribució de volcans i terratrèmols. Els 
riscs sísmic i volcànic. Importància de predir-los i prevenir-los. 

Taula 15. Blocs i continguts del 1r cicle d'ESO relacionats amb els riscos geològics. 

Els despreniments i les esllavissades són relativament freqüents a la Serra de 

Tramuntana, són un fenomen que permet ser percebut a escala humana i 

geològica. A més a més, l’afectació que generen a elements estructurals com 
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carreteres, o puntualment alguna vivenda, permet que siguin ben presents per 

la societat. 

En relació als resultats de l’enquesta realitzada a l’alumnat (Figura 5, pàg. 24), 

s’ha de dir que el terme “despreniment” és conegut per un 40% de l’alumnat, 

però el terme “esllavissada” passa totalment desapercebut. La confusió entre 

els dos termes és un fet relativament comú a la societat en general i als mitjans 

d’informació.  

4.1.6.1. Despreniments 

L’estructura geològica de la Serra de Tramuntana, amb materials replegats i 

fracturats, genera moltes discontinuïtats a les roques. Aquestes 

característiques, sumades a zones de forta pendent, propicien la presència de 

despreniments, especialment en els escarpaments de les calcàries juràssiques 

del Lias (Rosa María Mateos et al., 2012). 

A la Figura 23 es pot observar la distribució dels despreniments més importants 

i relativament recents que han tingut lloc a la Serra de Tramuntana. Es pot 

veure la relació que hi ha entre els despreniments i la litologia i diferències 

entre els vessant nord i sud de la Serra.  

De cara a l’alumnat, és important destacar que l’alçada dels escarpaments, 

juntament amb el pendent del vessant que hi hagi al seu peu, determinaran 

l’abast dels blocs generats pel despreniment. 

Evidentment, si s’està impartint aquest tema en relació amb els agents 

modeladors del relleu, és important fer èmfasi amb quins són els que generen 

els despreniments: erosió de l’aigua (de la pluja o de les ones del mar); 

gelifracció; meteorització física/biològica; i l’ajuda essencial de la gravetat. 
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Figura 23. Distribució dels despreniments en relació a la geologia de la Serra de Tramuntana 
(Rosa María Mateos et al., 2012, fig. 2) 

 

Figura 24. Fotografies dels despreniments de Son Cocó (19/12/2008) i del Gorg Blau 
(31/12/2008) (Rosa María Mateos et al., 2012, fig. 3) 
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També pot ser de gran ajuda mostrar fotografies de despreniments recents, 

propers a la zona del centre o dels més grans de la Serra que encara sigui 

visible la seva cicatriu i els alumnes puguin reconèixer. Una selecció de notícies 

de premsa amb afectacions a carreteres o vivendes també pot ajudar a fer més 

proper el fenomen. Un exemple de despreniments destacats es pot veure a la 

Figura 24. 

4.1.6.2. Esllavissades 

Les esllavissades de la Serra de Tramuntana solen ser moviments generats als 

guixos i argiles del Keuper (Triàsic superior). Com es pot veure a la Figura 25, 

les esllavissades es distribueixen al vessant nord de la Serra, especialment a 

l’entorn de Banyalbufar, on hi afloren aquests materials (Rosa María Mateos et 

al., 2012). 

De la mateixa manera que amb els despreniments, és important que, de cara a 

l’alumnat, se’ls pugui aportar exemples visuals que puguin tenir relativament 

presents. Alguns exemples d’esllavissades afectant les carreteres de la Serra 

de Tramuntana es poden observar a la Figura 26. 

En el cas de les esllavissades, s’ha de remarcar el comportament dels 

materials tous, influït per la presència o absència de l’aigua. Normalment les 

esllavissades es generen després d’algun període intens de pluges. 

Un exemple interessant d’esllavissada, que pot ser utilitzat per cridar l’atenció a 

l’alumnat, és el lliscament de Bàlitx, situat al nord de Sóller. S’ha estimat que el 

volum mobilitzat és d’uns 700 milions de metres cúbics, amb una desplaçament 

d’uns 300 metres cap al nord-oest. Actualment encara està en procés 

d’estabilització, ja que s’han identificat processos actius com esquerdes i blocs 

amb desplaçaments recents. S’estima que el desencadenant de la gran 

esllavissada va ser un terratrèmol generat per alguna de les falles de l’entorn 

(R. M. Mateos, Rodríguez-Peces, et al., 2013). 



Antoni López-Arenas i Cama 
Màster de Formació del Professorat 

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per  
apropar la Geologia als alumnes de secundària 

 

71 
 

La cicatriu d’aquest despreniment es pot observar fàcilment mitjançant el 

Google Earth (Figura 27). S’Illeta, visible al peu de l’escarpament, forma part 

dels materials esllavissats. 

 

Figura 25. Distribució de les esllavissades en relació a la geologia de la Serra de Tramuntana 
(Rosa María Mateos et al., 2012, fig. 4) 
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Figura 26. Fotografies d’esllavissades que han afectat vies de comunicació a la Serra de 
Tramuntana. 1. Sa Calobra (2008), 2. Cala Tuent (2008), 3. Estellencs (2010) i 4. Banyalbufar 

(2010) (Rosa María Mateos et al., 2012, fig. 5) 

 

Figura 27. Visió del lliscament de Bàlitx. Google Earth (Image © 2018 DigitalGlobe) 

Tal i com es pot veure al mapa i perfil geològic realitzats per Rosa Maria 

Mateos (2013) a la Figura 28, els materials que faciliten el lliscament de les 
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dolomies del Lias, són els guixos i argiles del Keuper. S’interpreta que el 

moviment es va generar aprofitant una falla normal preexistent. 

De cara a l’alumnat d’ESO, no cal aprofundir amb l’estructura geològica del 

lliscament, però és important remarcar que la presència de materials tous 

permet que grans masses de roca dura es puguin desplaçar. 

 

Figura 28. Esquema geològic del lliscament de Bàlitx (R. M. Mateos, Rodríguez-Peces, et al., 
2013, fig. 4) 

4.1.6.3. Torrentades 

El fenomen de les torrentades probablement haurà estat treballat a 

l’assignatura de geografia. Dins l’assignatura de Biologia i Geologia es pot 

aportar una visió diferent, relacionant l’escorrentia amb la capacitat d’infiltració 

dels materials de la Serra de Tramuntana. 

Es pot fer observar a l’alumnat l’estat dels torrents del seu entorn durant el 

període de pluges. Probablement hauran notat que durant els primers dies de 

pluja pràcticament no hi baixa aigua, a no ser que les precipitacions hagin estat 

molt abundants.  

Pot ser important fer-los notar que la perillositat associada a les torrentades sol 

estar relacionada amb l’ocupació dels espais que “pertanyen” al torrent. La falta 
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de memòria històrica o l’interès polític en generar beneficis ràpids, influeixen 

més en la perillositat que el propi risc torrencial. 
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4.1.7. Història geològica de la Serra de Tramuntana 

No és fins al segon cicle d’ESO que s’imparteixen els continguts relacionats 

amb els eons, les eres i els períodes geològics (Taula 16), però en cas que es 

realitzés un eix cronològic es podria explicar una història geològica de la Serra 

simplificada. Es podria reduir fins a: Formació dels materials; aixecament de la 

Serra de Tremuntana; erosió fins al moment actual. 

Bloc Contingut 

2. La dinàmica de 
la Terra 

Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història. 
Utilització de l’actualisme com a mètode d’interpretació. 

Els eons, les eres geològiques i els períodes geològics: ubicació dels 
esdeveniments geològics i biològics importants. 

La tectònica de plaques i les seves manifestacions. Evolució històrica: 
de la deriva continental a la tectònica de plaques. 

Taula 16. Blocs i continguts del 2n cicle d'ESO relacionats amb la història geològica de la Serra 
de Tramuntana. 

A continuació es resumeix la història geològica de la Serra de Tramuntana 

agrupant els episodis en funció de l’ambient de formació dels materials (J. 

Fornós & Gelabert, 1995; Rodríguez Perea & Gelabert Ferrer, 1998). A la Taula 

17 s’ha adaptat la taula dels temps geològics a la història geològica de la Serra. 

Els materials més antics que afloren a la Serra de Tramuntana són de finals del 

Carbonífer, de fa una mica més de 300 milions d’anys. Afloren de manera molt 

reduïda prop del Port des Canonge. Són materials deformats pels moviments 

de les plaques que van arribar a formar Pangea (finals del Paleozoic). 

A continuació hi ha una sèrie de materials formats en un ambient continental 

que daten des del Permià fins al Triàsic Inferior (o Bundsandstein) (300 - 243 

Ma). Majoritàriament són gresos i pelites vermells. Els gresos serveixen com a 

pedra d’esmolar (estan formats per grans de quars, que ratlla l’acer). Afloren 

als penya-segats de la costa des d’Estellencs fins a sa Foradada (Deià). 

Durant el Triàsic Mitjà o Muschelkalk (243 - 237 Ma) es van formar dolomies i 

calcàries en un context que va passar d’intermareal a una plataforma marina. 
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Afloren a. Son Serralta (Estellencs), Sóller, Sa Foradada, Banyalbufar i sud del 

Galatzó. 

El Triàsic Superior o Keuper (237 - 200 Ma) està constituït de guixos i margues 

amb alguna colada de materials volcànics (basalts i cendres volcàniques). 

L’ambient on es van formar aquests materials era continental. Els guixos han 

estat explotats comercialment. Aquests guixos són importants en el moment de 

l’aixecament de la Serra de Tramuntana, ja que són el nivell de 

desenganxament els encavalcaments, permeten que grans masses de 

materials llisquin uns damunt d’altres. Els guixos afloren arreu de la Serra i els 

materials volcànics més destacables es troben a la carretera de cala Tuent. 

Al Juràssic Inferior o Lias (200 - 174 Ma), en un ambient de plataforma 

continental, es van formar materials carbonatats que posteriorment es van 

transformar en dolomies. Aquests materials són els predominants a la major 

part de la Serra. 

A continuació, del Juràssic Mitjà al Cretaci Inferior (174 - 100 Ma) es va passant 

cap a un ambient pelàgic on la sedimentació es produeix a gran profunditat. Els 

materials resultants són margues o margocalcàries. 

Des d’aquest moment fins a l’Eocè Mitjà (100 - 45 Ma) no hi ha registre 

geològic als materials de la Serra de Tramuntana. Això és degut a que la zona 

hauria emergit i haurien predominat els processos d’erosió. 

Els materials que es troben a continuació són d’ambient continental lacustre i 

fluviolacustre, que es van sedimentar des de l’Eocè Mitjà fins el Miocè Inferior 

(45 - 20 Ma).  

En aquest moment, aproximadament fa uns 20 Ma, es va començar a aixecar 

el què seria la Serra de Tramuntana, degut a l’orogènia Alpina. Mentre es 

produïa l’aixecament, els materials que s’erosionaven es sedimentaven cap al 

fons de la plataforma formant turbidites. Aquest procés va ocórrer durant el 

Miocè Mitjà (20 - 15.5 Ma).  
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Era Període Època Materials Ambient 

CENOZOIC 
 

(65.5 - 0 Ma) 

NEOGEN 

Plistocè 

 
Emergit Pliocè 

Miocè superior 

Miocè mitjà Turbidites 
Fons 
plataforma 

Miocè inferior 
Conglomerats i 
calcàries 
esculloses 

Litoral i 
terrigen 

PALEOGEN 

Oligocè 
Conglomerats, 
gresos i pelites 

Fluviolacustre 

Eocè mitjà 
Calcaries 
micrítiques 

Lacustre 

Eocè inferior 

 
Emergit Paleocè 

MESOZOIC 
 

(251 - 65.5 Ma) 

CRETACI 

Superior 

Inferior Margues 

Pelàgic 

JURÀSSIC 

Superior (Malm) 
Calcàries i 
margues  

Mitjà (Dogger) 
Calcàries i 
margocalcàries 

Inferior (Lias) 
Calcàries i 
dolomies 

Plataforma 
continental 

TRIÀSIC 

Superior 
(Keuper) 

Margues i guixos 
amb alguna 
colada de 
materials volcànics 
(basalts i cinerites) 

Continental 

Mitjà 
(Muschelkalk) 

Dolomies 

Alternança: 
intermareal, 
plataforma 
marina 

Inferior 
(Bundsandstein) 

Gresos i pelites 
vermells 

Continental PALEOZOIC 
 

 (542 - 251 Ma) 

PERMIÀ 
 

Conglomerats 
subangulosos, 
gresos, llims i 
argiles vermelles 

CARBONÍFER 
 

Pelites, i 
microconglomerats 

Taula 17. Taula dels temps de la història geològica de la Serra de Tramuntana. 
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A partir d’aquest moment, després de la compressió alpina, la Serra va quedar 

emergida més o menys com en l’estat actual. La història geològica va continuar 

per la resta de l’illa, però a partir d’aquest moment, els processos geològics que 

es produeixen a la Serra són erosius. 

4.1.7.1. Aixecament de la Serra de Tramuntana 

Aquesta part de la història es pot relacionar amb la tectònica de plaques, ja 

sigui com a exemple o com a element introductori, preguntant als alumnes com 

creuen que es formen les muntanyes. 

 

Figura 29. Esquema conceptual de la formació de la Serra de Tramuntana (Rosa María Mateos 
& González Casasnovas, 2009, p. 36). 

Tot i que els materials que la formen tenen edats que arriben als 300 Ma, la 

Serralada en sentit estricte es va començar a formar fa "tan sols" 20 Ma, quan 

la placa africana i la placa ibèrica van moure's una contra l'altra. Aquest 

moviment compressiu forma part de l'anomenada orogènia alpina, que va 
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donar lloc als Alps, als Pirineus, a les serralades Bètiques (són la prolongació 

de la Serra de Tramuntana) i la serralada de l'Atles (Figura 30). 

 

Figura 30. Serralades formades per l'orogènia alpina (Weber, 2008). Domini públic. 
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4.2. Relació de les propostes didàctiques amb les idees clau per 

l'alfabetització en Ciències de la Terra 

4.2.1. Idea clau 1 - La Terra és un sistema complex on interaccionen les 

roques, l'aigua, l'aire i la vida 

La interacció entre les roques, l'aigua, l'aire i la vida és bastant transversal a 

l'assignatura de Biologia i Geologia. A les propostes aquesta idea es pot 

treballar durant l'eix cronològic, que és la més transversal de totes. 

Però també està relacionada amb la posidònia, un element viu que, juntament 

amb la vida que acull, generen la sorra de platja que més tard podrà formar 

roques.   

A el modelat càrstic es treballa la relació entre l'aigua de pluja i les roques 

calcàries. L'aigua les dissol, a poc a poc, remodelant el paisatge, formant 

cavitats i rasclers i alhora precipita el carbonat formant tot tipus 

d'espeleotemes. 

El Myotragus balearicus és resultat de canvis a gran escala geològica, la 

tectònica de plaques provoca canvis a la geografia que influeix als seus 

habitants, a escala geològica, permetent canvis evolutius a la vida del planeta. 

4.2.2. Idea clau 2 - L'origen de la Terra està unit al del Sistema Solar i 

la seva llarga història està registrada als materials que la composen 

De la història de la Terra se'n treballa una petita part, que és la història de la 

Serra de Tramuntana. Són 300 Ma d'història respecte els 4600 Ma del planeta, 

però si es situa dins un eix cronològic de la Terra, permetrà una visió més 

global i la relació amb altres esdeveniments anteriors a la nostra història. 

Amb la proposta del miotragus, es treballa un esdeveniment colossal, 

l'assecament de la Mediterrània, però situat a la història de la Terra, es torna 

insignificant. 
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4.2.3. Idea clau 3 - Els materials de la Terra s'originen i es modifiquen 

contínuament 

El cicle de les roques es treballa al Modelat càrstic i indirectament dins els 

riscos geològics. L'aigua meteoritza les roques calcàries i les desfà sense 

parar. Els processos gravitacionals s'enduen part de la muntanya amb l'ajuda 

de l'aigua i la gravetat. Tots els sediments acabaran tard o d'hora a una conca 

per tornar a formar roques i tancar el cicle.  

A la història geològica de la Serra de Tramuntana, indirectament també es 

treballa aquesta idea. La orogènia alpina va aixecar sediments formats sota el 

mar formant una serralada que actualment està en procés d'erosió, tornant cap 

al mar. 

4.2.4. Idea clau 4 - L'aigua i l'aire fan de la Terra un planeta especial 

L'aigua, de manera directa, és protagonista al modelat càrstic i als aqüífers i 

fonts. L'atmosfera i l'hidrosfera estan presents a la història de la vida a la Terra 

i, per tant, són elementals dins la proposta de l'eix cronològic.  

4.2.5. Idea clau 5 - La vida evoluciona i interacciona amb la Terra 

modificant-se mútuament 

A aquesta idea s'hi inclouen els fòssils, que s'han treballat de manera directa 

amb el Myotragus balearicus. Com s'ha dit a la idea clau 1, el miotragus és 

resultat de canvis geològics a la Terra.  

De manera inversa, la posidònia i els seus habitants són generadors de 

sediment que genera roques. 

Altres relacions entre la vida i la Terra es poden treballar a l'eix cronològic, com 

per exemple l'evolució dels dinosaures i la seva extinció (tot i que no estan 

relacionats amb la història de la Serra de Tramuntana). 
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4.2.6. Idea clau 6 - La tectònica de plaques és una teoria global i 

integradora de la Terra 

La formació de la Serra de Tramuntana no seria possible sense la tectònica de 

plaques. Aquesta teoria també serveix per explicar l'assecament del 

Mediterrani, element vital a la proposta del miotragus.  

4.2.7. Idea clau 7 - Els processos geològics externs transformen la 

superfície terrestre 

Aquesta idea torna a estar relacionada amb el modelat càrstic i els riscos 

geològics, la transformació dels materials de la superfície per tornar-los a fer 

entrar al cicle geològic de la Terra. 

4.2.8. Idea clau 8 - La humanitat depèn del planeta Terra per l'obtenció 

dels seus recursos i ho ha de fer de manera sostenible 

Aquesta idea es treballa de manera directa als aqüífers i fonts. L'aigua és un 

recurs vital que s'ha d'explotar de manera sostenible si no es vol dependre 

d'altres tecnologies menys eficients energèticament com les dessaladores. 

També és important conscienciar de la fragilitat dels aqüífers que, si són 

sobreexplotats i salinitzats, es poden perdre. 

4.2.9. Idea clau 9 - Alguns processos naturals impliquen riscos per a la 

humanitat 

Aquesta idea clau està estretament relacionada amb la proposta dels riscos 

geològics. És important conscienciar a l'alumnat d'aquests riscos naturals i fer-

los veure que el coneixement permet minimitzar la perillositat davant aquests 

processos. Si coneixen el risc de despreniments, potser no posaran la tovallola 

a l'obra d'una paret d'alguna cala de la Serra de Tramuntana. 
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4.2.10. Idea clau 10 - Els científics interpreten i expliquen el 

funcionament de la Terra basant-se en observacions repetibles i en 

idees verificables 

La metodologia científica es pot relacionar, de manera indirecta, amb la 

proposta del Myotragus balearicus, on es mostra el treball de la comunitat 

científica per resoldre els dubtes sobre la seva extinció, o els problemes per 

aconseguir demostrar la teoria amb la que es creu. 

En aquesta mateixa proposta es pot veure com els científics continuen aportant 

evidències sobre l'assecament de la Mediterrània, com es va transformant una 

hipòtesi a una teoria acceptada. 
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5. Conclusions 

Després d'analitzar la situació, una mica pessimista, de l'estat de 

l'ensenyament de la geologia a l'educació secundària, s'ha aportat diverses 

propostes didàctiques per intentar motivar al professorat i l'alumnat en 

l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències de la Terra. 

Per aconseguir-ho, les propostes s'han plantejat amb un element comú, atractiu 

i proper a l'alumnat: la Serra de Tramuntana, declarada des de l'any 2011 

Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural. 

La geologia de la Serra de Tramuntana s'ha relacionat, mitjançant aquestes 

propostes, amb el currículum de l'assignatura de Biologia i Geologia de 

l'Educació Secundària Obligatòria. Alhora, aquests continguts s'han relacionat 

amb les idees clau per l'alfabetització en Ciències de la Terra. 

Per promoure la presència de la geologia a les aules, s'ha intentat que les 

propostes aportin transversalitat dins l'assignatura de Biologia i Geologia, que 

no quedi aïllada dins els seus blocs del currículum i pugui quedar exclosa de la 

programació per falta de temps.  

Lluitar contra les lleis d'educació, que aparten les ciències de la Terra de 

l'ensenyament, és una tasca complexa, que depèn de la pressió que fan les 

institucions relacionades amb el món de la Geologia. Els professors de 

secundària poden aportar el seu granet de sorra des de la base, intentant 

incloure elements de la geologia que siguin propers i que es puguin percebre 

útils per a la societat. Només així s'aconseguirà que sigui visible, que com a 

mínim sàpiguen què és la geologia i quins beneficis els pot aportar conèixer-la. 
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Annex 1. Contingut relacionat amb la geologia als currículums de 

Secundària a les Illes Balears 

1.A. Biologia i Geologia. 1r i 3r d'ESO. Troncal 

Bloc Contingut 

1. Habilitats, destreses i 
estratègies. Metodologia 
científica 

Transversal 

2. La Terra a l'Univers 

Els principals models sobre l’origen de l’Univers. 

Característiques del sistema solar i dels seus components. 

El planeta Terra. Característiques. Moviments: 
conseqüències i moviments. 

La geosfera. Estructura i composició de l’escorça, el mantell 
i el nucli. 

Els minerals i les roques: propietats, característiques i 
utilitats. 

Roques i minerals més representatius de les Illes Balears. 

L’atmosfera. Composició i estructura. Contaminació 
atmosfèrica. Efecte hivernacle. Importància de l’atmosfera 
per als éssers vius. 

La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua salada: 
importància per als éssers vius. Contaminació de l’aigua 
dolça i de la salada. 

Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de l’aigua a 
les Balears. 

La biosfera. Característiques que varen fer de la Terra un 
planeta habitable. 

3. La biodiversitat al 
planeta Terra 

Biologia 

4. Les persones i la salut. 
Promoció de la salut 

Biologia 

5. El relleu terrestre i la 
seva evolució 

Factors que condicionen el relleu terrestre. El modelatge del 
relleu. Els agents geològics externs i els processos de 
meteorització, erosió, transport i sedimentació. 

Les aigües superficials i el modelatge del relleu. Formes 
característiques. Les aigües subterrànies, la circulació i 
l’explotació d’aquestes. Acció geològica de la mar, del vent i 
de les glaceres. Formes d’erosió i dipòsits que originen. 

Acció geològica dels éssers vius. L’espècie humana com a 
agent geològic. 
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Bloc Contingut 

5. El relleu terrestre i la 
seva evolució 

Principals agents modeladors del relleu a les Illes Balears: la 
mar, els torrents i les aigües subterrànies. 

Manifestacions de l’energia interna de la Terra. Origen i 
tipus de magmes. Activitat sísmica i volcànica. Distribució de 
volcans i terratrèmols. Els riscs sísmic i volcànic. 
Importància de predir-los i prevenir-los. 

6. Els ecosistemes Biologia 

7. Projecte de recerca Transversal 

 

1.B. Biologia i Geologia. 4t d'ESO. Troncal d'opció 

Bloc Contingut 

1. L'evolució de la vida Biologia 

2. La dinàmica de la Terra 

La història de la Terra. 

L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques 
sobre l’edat de la Terra. 

Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la 
història. Utilització de l’actualisme com a mètode 
d’interpretació. 

Els eons, les eres geològiques i els períodes geològics: 
ubicació dels esdeveniments geològics i biològics 
importants. 

Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i 
geoquímic. 

La tectònica de plaques i les seves manifestacions. Evolució 
històrica: de la deriva continental a la tectònica de plaques. 

3. Ecologia i medi ambient Biologia 

4. Projecte de recerca Transversal 
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1.C. Biologia i Geologia. 1r de Batxillerat. Troncal d'opció 

Bloc Contingut 

1. Els éssers vius: 
composició i funció 

Biologia 

2. L’organització cel·lular Biologia 

3. Histologia Biologia 

4. La biodiversitat Biologia 

5. Les plantes: funcions i 
adaptacions al medi 

Biologia 

6. Els animals: funcions i 
adaptacions al medi 

Biologia 

7. Estructura i composició 
de la Terra 

Anàlisi i interpretació dels mètodes d’estudi de la Terra. 

Estructura de l’interior terrestre: capes que s’hi diferencien 
segons la composició i la mecànica. 

Dinàmica litosfèrica. Evolució de les teories des de la deriva 
continental fins a la tectònica de plaques. 

Aportacions de les noves tecnologies a la recerca sobre el 
nostre planeta. 

Minerals i roques. 

Classificació genètica de les roques. Minerals i roques més 
característics de les Illes Balears. 

8. Els processos 
geològics i petrogenètics 

Magmatisme. Classificació de les roques magmàtiques. 
 oques magmàtiques d’interès. El magmatisme en la 
tectònica de plaques. 

Metamorfisme: processos metamòrfics. Fisicoquímica del 
metamorfisme, tipus de metamorfisme. Classificació de les 
roques metamòrfiques. El metamorfisme en la tectònica de 
plaques. 

Processos sedimentaris. Les fàcies sedimentàries: 
identificació i interpretació. Classificació i gènesi de les 
principals roques sedimentàries. 

La deformació relacionada amb la tectònica de plaques. 
Comportament mecànic de les roques. Tipus de deformació: 
plecs i falles. 

9. La història de la Terra 

Estratigrafia: concepte i objectius. Principis fonamentals. 
Definició d’estrat. 

Datacions relatives i absolutes: estudi de talls geològics 
senzills. Grans divisions geològiques. La taula del temps 
geològic. Principals esdeveniments en la història geològica 
de la Terra. Orogènies. 
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Bloc Contingut 

9. La història de la Terra 
Extincions massives i causes naturals que les han 
provocades. 

 

1.D. Geologia. 2n de Batxillerat. Troncal d'opció 

Bloc Contingut 

1. Estudi del planeta Terra 

Perspectiva general de la geologia: objectes d’estudi, 
mètodes de feina i utilitat científica i social. Definició de 
geologia. La feina dels geòlegs. Especialitats de la geologia. 

La metodologia científica i la geologia. 

El temps geològic i els principis fonamentals de la geologia. 

La Terra com a planeta dinàmic i en evolució. La tectònica 
de plaques com a teoria global de la Terra. 

L’evolució geològica de la Terra en el marc del sistema 
solar. Geoplanetologia. 

La geologia en la vida quotidiana. Problemes 
mediambientals i geològics globals. 

2. Minerals: els 
components de les roques 

Matèria mineral i concepte de mineral. Relació entre 
estructura cristal·lina, composició química i propietats dels 
minerals. 

Classificació química i estructural dels minerals. 

Formació, evolució i transformació dels minerals. Estabilitat i 
inestabilitat mineral. 

Processos geològics formadors de minerals i roques: 
processos magmàtics, metamòrfics, hidrotermals, 
supergènics i sedimentaris. 

Minerals més comuns a les Illes Balears i origen geològic 
d’aquests. 

3. Roques ígnies, 
sedimentàries i 
metamòrfiques 

Concepte de roca i descripció de les principals 
característiques. Criteris de classificació. Classificació dels 
principals grups de roques ígnies, sedimentàries i 
metamòrfiques. 

L’origen de les roques ígnies. Concepte de magma i 
propietats. Evolució i diferenciació magmàtica. 

L’origen de les roques sedimentàries. El procés sedimentari: 
meteorització, erosió, transport, dipòsit i diagènesi. Conques 
i ambients sedimentaris. 
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Bloc Contingut 

3. Roques ígnies, 
sedimentàries i 
metamòrfiques 

L’origen de les roques metamòrfiques. Tipus de 
metamorfisme. Fàcies metamòrfiques i condicions 
fisicoquímiques de formació. 

Fluids hidrotermals i expressió d’aquests en superfície. 
Dipòsits hidrotermals i processos metasomàtics. 

Magmatisme, sedimentació, metamorfisme i fenòmens 
hidrotermals en el marc de la tectònica de plaques. 

Les roques més comunes de les Illes Balears: origen 
geològic i utilitats. 

4. La tectònica de 
plaques: una teoria global 

Tectònica local: la deformació de les masses rocoses. 
Principals estructures tectòniques: plecs i falles. 

Orògens actuals i antics. 

Tectònica global: deriva continental i tectònica de plaques. 

Relació de la tectònica de plaques amb diferents fenòmens 
geològics: orogènesi, sismicitat, vulcanisme, moviments 
continentals, etc. 

La tectònica de plaques en el context de la península ibèrica 
i les Illes Balears. 

5. Processos geològics 
externs 

Les interaccions geològiques a la superfície terrestre. 

La meteorització i els sòls. 

Els moviments de vessant: factors que influeixen en els 
processos. Tipus. 

Acció geològica de l’aigua. 

Distribució de l’aigua a la Terra. Cicle hidrològic. 

Aigües superficials: tipus, processos i formes resultants. 

Glaceres: tipus, processos i formes resultants. 

La mar: ones, marees i corrents de deriva. Processos i 
formes resultants. 

Acció geològica del vent: processos i formes resultants. Els 
deserts. 

La litologia i el relleu (relleu càrstic, granític). 

L’estructura i el relleu.  elleus estructurals. 

Principals agents geològics externs que actuen sobre el 
relleu a les Illes Balears: els torrents i la mar. Els fenòmens 
de vessant i el carst a les Illes Balears. 
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Bloc Contingut 

6. Temps geològic i 
geologia històrica 

El temps en geologia. El debat sobre l’edat de la Terra. 
Uniformisme davant catastrofisme. El registre estratigràfic. 

El principi de l’actualisme: aplicació a la reconstrucció 
paleoambiental. Estructures sedimentàries i biogèniques. 
Paleoclimatologia. 

6. Temps geològic i 
geologia històrica 

Mètodes de datació: geocronologia relativa i absoluta. 
Principi de superposició dels estrats. Fòssils. Biostratigrafia. 
Els mètodes radiomètrics de datació absoluta. 

Unitats geocronològiques i cronoestratigràfiques. La taula 
del temps geològic. 

Geologia històrica. Evolució geològica i biològica de la Terra 
des de l’arqueà a l’actualitat, amb especial atenció als 
principals esdeveniments. 

Origen i evolució del gènere Homo. 

Canvis climàtics naturals. Canvi climàtic provocat per 
l’activitat humana. 

Paleontologia i paleoclimatologia de les Illes Balears: etapes 
geològiques presents al seu registre estratigràfic i fòssils 
més característics. 

7. Riscs geològics 

Els riscs naturals: risc, perillositat, vulnerabilitat, cost. 

Classificació dels riscs naturals: endògens, exògens i 
extraterrestres. 

Principals riscs endògens: terratrèmols i volcans. 

Principals riscs exògens: moviments de vessant, 
inundacions i dinàmica litoral. 

Anàlisi i gestió de riscs: cartografies d’inventari, 
susceptibilitat i perillositat. 

Prevenció: campanyes i mesures d’autoprotecció. Principals 
riscs geològics a les Illes Balears: desbordaments de 
torrents, fenòmens de vessant, etc. 

8. Recursos minerals i 
energètics i aigües 
subterrànies 

Recursos renovables i no renovables. 

Classificació utilitària dels recursos minerals i energètics. 

Jaciment mineral. Conceptes de reserva i llei. Principals 
tipus de jaciments d’interès econòmic mundial. 

Exploració, avaluació i explotació sostenible de recursos 
minerals i energètics. 

La gestió i la protecció ambiental a les explotacions de 
recursos minerals i energètics 

El cicle hidrològic i les aigües subterrànies. Nivell freàtic, 
aqüífers i surgències. La circulació de l’aigua a través dels 
materials geològics. 
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Bloc Contingut 

8. Recursos minerals i 
energètics i aigües 
subterrànies 

L’aigua subterrània com a recurs natural: captació i 
explotació sostenible. 

Possibles problemes ambientals: salinització d’aqüífers, 
subsidència i contaminació. 

Recursos geològics a les Illes Balears: extracció d’argila, 
pedreres i salines. 

 ecursos hídrics a les Illes Balears: explotació d’aqüífers i 
eventual salinització d’aquests. 

9. Geologia d'Espanya 

Principals dominis geològics de la península Ibèrica, les 
Balears i les Canàries. 

Principals esdeveniments geològics en la història de la 
península Ibèrica, les Balears i les Canàries: origen de 
l’Atlàntic, el Cantàbric i la Mediterrània, formació de les 
principals serralades i conques. 

10. Geologia de camp 

La metodologia científica i la feina de camp. Normes de 
seguretat i autoprotecció al camp. 

Tècniques d’interpretació cartogràfica i d’orientació. Lectura 
de mapes geològics senzills. 

De cada pràctica de camp: geologia local, de l’entorn del 
centre educatiu o del lloc de la pràctica, i geologia regional; 
recursos i riscs geològics; elements singulars del patrimoni 
geològic del lloc on es fa la pràctica. 

 

1.E. Cultura Científica. 1r de Batxillerat. Específica 

Bloc Contingut 

1. Procediments de feina Transversal 

2. La terra i la vida 

L’estructura de la Terra. Mètodes d’estudi indirectes i origen 
de les capes terrestres. 

Les teories de la deriva continental i de la tectònica de 
plaques. Tipus de marges de plaques i fenòmens que hi 
estan associats. 

3. Avenços en 
biomedicina 

Biologia 

4. La revolució genètica Biologia 

5. Noves tecnologies en 
comunicació i informació 

Transversal 
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1.F. Ciències de la Terra i el Medi Ambient. 2n Batxillerat. Específica 

Bloc Contingut 

1. Medi ambient i fonts 
d’informació ambiental 

Medi Ambient 

2. Les capes fluides de la 
Terra i la seva dinàmica 

L’atmosfera 

Característiques generals de l’atmosfera: composició i 
estructura. Balanç de la radiació solar. Circulació general i 
local de l’aire. Funcions protectora i reguladora de 
l’atmosfera. 

L’efecte sobre la vida a la Terra de la capa d’ozó i l’efecte 
hivernacle: valoració de la necessitat de preservar-la i 
mesures per aconseguir-ho. 

Clima i temps meteorològic. Canvis climàtics en la història 
de la Terra. El clima mediterrani. Riscs meteorològics a les 
Balears: predicció i mesures de protecció. 

 ecursos energètics relacionats amb l’atmosfera. L’energia 
eòlica i l’energia solar. 

La hidrosfera 

Característiques generals de la hidrosfera: quantitat, tipus i 
distribució de l’aigua. 

El balanç hídric i el cicle de l’aigua. L’aigua a les Illes 
Balears. 

La hidrosfera com a recurs. Paràmetres de qualitat de 
l’aigua. Usos de l’aigua. Energia hidràulica. L’explotació dels 
aqüífers a les Illes Balears. 

Riscs hidrològics. Predicció i prevenció. Riscs hidrològics a 
les Illes Balears; mapes de risc. 

Planificació hidrològica. 

3. Contaminació 
atmosfèrica 

Medi Ambient 

4. Contaminació de l’aigua Medi Ambient 

5. La geosfera i els riscs 
geològics 

Característiques generals de la geosfera: estructura i 
composició. Característiques generals de la geologia de les 
Illes Balears. 

L’energia geotèrmica i l’energia solar en la dinàmica de la 
geosfera. Balanç energètic de la Terra. 

Processos geològics interns i externs. El relleu com a 
resultat de la interacció entre la dinàmica interna i la 
dinàmica externa de la Terra. Principis bàsics de la tectònica 
global. 
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Bloc Contingut 

5. La geosfera i els riscs 
geològics 

La geosfera com a recurs. Recursos energètics i minerals; 
reserves. L’explotació de pedreres a les Illes Balears. 

La geologia i el paisatge. El paisatge: factors i elements. 

Impactes produïts per l’explotació de combustibles fòssils, 
minerals i roques. Impactes produïts per infraestructures i 
edificacions. Mesures de prevenció, protecció i restauració. 

Riscs derivats de processos externs i de processos interns. 
Riscs associats als sistemes de vessant i als sistemes 
fluvials: predicció i prevenció. 

 iscs associats a l’acció geològica dels sistemes de vessant 
i els torrents a les Illes Balears. 

Riscs volcànic i sísmic: predicció i prevenció. L’activitat 
sísmica a les Illes Balears. 

6. Circulació de matèria i 
energia a la biosfera 

Medi Ambient 

7. Gestió ambiental i 
desenvolupament 
sostenible 

Medi Ambient 
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Annex 2. Paràmetres de ponderació 

2.A. Universitat de les Illes Balears 
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2.B. Universitats de Catalunya 
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2.C. Universitats de la Comunitat de Madrid 
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Annex 3. Enquesta destinada a l’alumnat de Secundària 
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3.A. Resultats del qüestionari d'opció cert / fals 

Digues si les següents frases són certes o falses (si creus que són 

falses justifica-ho. Si et sona a xinès, posa “No ho se”): 

A Els homínids formaven part de la dieta dels dinosaures, però per sort 

aquests animals es van extingir. 

B Els terratrèmols que es produeixen al nord d’Àfrica es poden sentir des 

de les Illes Balears. 

C El Mediterrani, fa uns 6 milions d’anys es va assecar perquè l’estret de 
Gibraltar es va tancar.  

D Fa devers 6 milions d’anys, durant el messinià, es va tancar l’estret de 
Gibraltar, va augmentar el nivell de la mar a la Mediterrània i les illes 

Balears varen quedar submergides. 

E A les illes Balears són abundants els materials de l’era paleozoica. 

F A la Serra de Tramuntana predominen les roques calcàries del Juràssic. 

G La serra de Tramuntana de Mallorca es va formar com a conseqüència 

de l’orogènia herciniana. 

H La serra de Tramuntana de Mallorca es va formar com a conseqüència 

del xoc de dos continents. 

I A les Balears és freqüent trobar fòssils de trilobits. 

J Les Illes Balears estan separades de la placa africana per una zona de 

dorsal. 

K L’aigua d’algunes fonts de Mallorca prové de la península. Els aqüífers 
d’aigua dolça estan connectats per sota de la mar. 
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3.B. Resultats del qüestionari de terminologia 

Defineix amb les teves paraules els següents termes: 

L Aqüífer: 

M Orogènia: 

N Salinització: 

O Permeabilitat: 

P Despreniment: 

Q Esllavissada: 

R Carst: 

S Rascler: 

T Surgència: 

U Font ufana: 
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3.C. Resultats del qüestionari sobre la formació de la sorra i la història 

del Myotragus balearicus 

Podries explicar com s’han format els grans de sorra de les platges de 

Mallorca? 

 

 

 

 

 

Has sentit a parlar del Myotragus balearicus? Com varen arribar els 

avantpassats del miotragus a les Balears? Quines característiques 

coneixes d’aquest animal? Per què es va extingir?  
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