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Anàlisi de les sorres. 

Què en podem esbrinar? 
 

Objectius  

 

o Desenvolupar i consolidar un seguit de tècniques, 

capacitats (observació, anàlisi, deducció, etc.) i 

procediments propis del treball científic. 

 

o Apropar a l’alumnat  a la metodologia d’estudi dels 

sediments detrítics i utilitzar les dades obtingudes 

per deduir o inferir la història geològica  (àrea font, 

tipus i durada del transport i, finalment, el medi 

sedimentari) d’aquest sediment. 

 

 

Descripció de la proposta  

Es proposa un treball experimental a partir de mostres de sorres d’orígens ben diferents (platges, 

deserts...). Mitjançat diferents proves físiques l’alumnat determina les fraccions orgàniques i 

inorgàniques de la mostra, la granulometria, fa la descripció de la forma, color i aspecte superficials dels 

grans de sorra, analitza la presencia o no de de magnetisme i fa una aproximació a la composició 

mineralògica. També es proposa fer proves de terbolesa per determinar la presència d’argiles i llims, 

proves amb diferents reactius per obtenir dades sobre la composició química així com l’observació i 

identificació de restes d’organismes, si n’hi ha presents.  

Un cop analitzades les mostres, l’alumnat ha de determinar quin medi sedimentari correspon a cada 

mostra i quina és la localitat d’origen més probable d’entre una llista proporcionada. 

En el servei de préstec del CESIRE es pot demanar un kit amb mostres de sorres de diferents orígens, així 

com els reactius necessaris i fotografies dels llocs de procedència de les mostres. Tanmateix es pot 

replicar l’activitat utilitzant altres mostres de sorra. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

El full de l’alumnat conté un apartat d’informació complementària que serveix d’ajuda en el procés. La 

presentació ppt que s’adjunta  també serveix per acompanyar a l’alumnat en el procés experimental i de 

indagació.  

L’enllaç a la guia didàctica “La vida a la sorra” de “El mar a fons” també proporciona informacions 

rellevants per al desenvolupament de l’activitat.  
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Recursos emprats  

- Col·lecció variada de m ostres de sorres de diferents orígens etiquetades amb un número. 

- Aigua oxigenada de 60 volums 

- Solució de nitrat de plata al 5% 

- Àcid clorhídric al 10% 

- Lupa binocular 

- Plaques de Petri 

- Espàtules, agulles emmanegades, pinces 

- Flascó rentador  

- Paper mil·limetrat 

En el servei de préstec del CESIRE es pot demanar un kit amb mostres de sorres de diferents orígens, 

així com els reactius necessaris i fotografies dels llocs de procedència de les mostres. Tanmateix es 

pot replicar l’activitat utilitzant altres mostres de sorra. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de Ciències de la Terra i el Medi ambient 

 

Documents adjunts 

Documents per a l’alumnat: 

- Full de treball 

- Exercicis de sedimentologia 

 

Documents per al professorat: 

- Presentació ppt. L’ús didàctic de les sorres 

- El mar a fons. La vida a la sorra. Guia didàctica  

- Respostes dels exercicis de sedimentologia 

- Full Excel amb dades de mostres de sorres ja analitzades 

- Comparació de granulometries de sorres de desert i de platja 

- Fitxes completades amb els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de diferents sorres 

 

Autoria 

 

Josep Carbonell. 

Aquesta activitat s’ha realitzat durant diferents cursos amb l’alumnat de CTM de l’INS Salvador Espriu 

(Barcelona). 

Ha estat presentada com a taller en les V Jornades sobre l’Ensenyament de la Biologia i Geologia 

realitzades en CosmoCaixa en novembre de 2016  
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