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RECURSOS PER A L’AULA

IDENTIFICACIÓ DE ROQUES
FITXA 311

CONGLOMERAT
Roca sedimentària detrítica. S’i-
dentifica per la presència de
còdols d’un diàmetre superior
als 4 mm englobats per una
massa de grans més fins que
no solen superar els 2 mm de
diàmetre.’

GRES
Roca sedimentària detrítica.
Els grans que formen la roca
poden tenir diàmetres varia-
bles, però solen ser inferiors a
2 mm i estan units per un ci-
ment molt fi. Els grans poden
ser fragments de roques o
minerals individuals, sobretot
quars, feldspat, mica i calcita.

ARGILA
Roca sedimentària detrítica.
Està formada per grans molt
fins, inferiors a 1/256 mm, que
no es poden distingir a ull nu.
El color sol ser gris, però tam-
bé pot ser vermell o verd. Està
formada per una mescla de mi-
nerals d’argila acompanyada
de quars, feldspat, mica, etc.

CALCÀRIA
Roca sedimentària. Aquest ter-
me engloba roques de dife-
rents orígens (orgànic i de pre-
cipitació química) formades per
carbonat càlcic. La coloració
és molt variada, però hi predo-
mina el blanc grogós. Es trac-
ta d’una roca molt abundant i
pot contenir fòssils a l’interior.

GRANIT
Roca ígnia plutònica. Està for-
mada per grans cristal·litzats
de mida mitjana o petita d’or-
tosa, biotita i quars. Hi pot ha-
ver altres minerals accessoris
i accidentals. El color pot ser
blanc, gris o rosat, amb grans
foscos de biotita.

BASALT
Roca ígnia volcànica. Té un co-
lor molt fosc, fins i tot negre,
que canvia a marró quan s’al-
tera per oxidació. Està format
per una massa vítria o pasta
sobre la qual es fan uns cris-
talls que es veuen a primera
vista. És la roca volcànica més
comuna.

PISSARRA
Roca metamòrfica. Procedeix
del metamorfisme de l’argila.
Els grans són inapreciables a
primera vista, i mostra una dis-
posició en làmines paral·leles.
El color és gris, encara que pre-
senta diferents tonalitats (pla-
tejat, plumbi o verdós).

MARBRE
Roca metamòrfica. Procedeix
del metamorfisme de les cal-
càries. És de color blanc amb
taques de diferents tonalitats i,
de vegades, pot presentar
grans, com un terròs de sucre
(marbre sacaroide). El mineral
essencial que conté és la cal-
cita.

IDENTIFICAR LES ROQUES MÉS HABITUALS NO ÉS DIFÍCIL, i resulta especialment interessant, 
ja que les roques revelen aspectes importants de la història geològica del lloc on es troben.
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