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Objectius 

Proporcionar idees i activitats per treballar el 
tema dels sediments, concretament les sorres 

Introduir maneres de treballar pròpies de les 
disciplines científiques, com ara la observació, 
l’anàlisi, la síntesi, les deduccions i l’obtenció 
de conclusions 

Afavorir el treball simultani o combinat (la 
interdisciplinarietat) entre les diferents 
matèries científiques 

 



Activitat 1 
 ANÀLISI DE SEDIMENTS DETRÍTICS NO CONSOLIDATS  

 

 a)   Proves físiques 

1. Determinació fraccions orgànica i inorgànica 

2. Granulometria (aproximació amb paper 
mil·limetrat)  

3. Forma, color i aspecte superficial dels grans 

4. Composició mineralògica   

5. Magnetisme 



1. DETERMINACIÓ FRACCIONS ORGÀNICA I INORGÀNICA 

1. Per recompte de grans de sediments sota la lupa binocular 

2. Per un procés químic de destrucció dels carbonats 

1 2 

http://escuelangela.blogspot.com.es/2015/02/lup
a-binocular-las-escamas-y-las.html 



2. GRANULOMETRIA (APROXIMACIÓ AMB PAPER MIL·LIMETRAT) 

• Es retalla un paper mil·limetrat circular de la mida del fons de la placa de 
Petri i s’escampa una petita quantitat de  la mostra de sorra al damunt 

•  L’alumne anotarà la mida de partícula més freqüent, així com la més gran i 
la més petita que observi 



2. GRANULOMETRIA (AMB DADES ANALÍTIQUES) 

• Mitjançant tamisos 

Tamisadora de 
laboratori digital 

Columna de tamisos o 
sedassos 

Gràfics granulomètrics 
fets amb Excel 



2. GRANULOMETRIA (AMB DADES ANALÍTIQUES) 

• Mitjançant columna de sedimentació 

 



2. GRANULOMETRIA (AMB DADES ANALÍTIQUES) 

• Mitjançant làser 

 

 



3. FORMA DELS GRANS: ARRODONIMENT I ESFERICITAT 

• El concepte d’arrodoniment fa referència al grau d’angulositat 
(irregularitats) de la superfície d’un gra, amb independència de la seva 
forma tridimensional.  

• En canvi, l’esfericitat defineix la forma tridimensional del gra en funció a la 
seva proximitat a una esfera ideal 

 

Fig. 1 . Gràfica modificada a partir de Krumbein y 
Sloss (1953) 

Fig. 2.Gràfica modificada a partir  de Powers (1953) 



3. COLOR DELS GRANS I DE LA SORRA 

• Taula de color de l’escala Munsell : es fa servir sobretot per la 
determinació del color dels sòls (Munsell Soil Chart), però es pot emprar 
també en el cas del sediments 

Taula de color de l’escala Munsell Taula de color d’una pintura comercial 



3. ASPECTE SUPERFICIAL DELS GRANS 

• Ens proporciona informació sobre el medi de transport del sediment.  

• De forma general, els grans poden ser brillants o mats.  

• Els grans amb superfície brillant indiquen habitualment un transport en un 
medi aquàtic. Els que presenten la superfície mat ens recorden el vidre 
sense polir i se’ls atribueix un transport pel vent amb freqüents xocs entre 
ells. 

1 : fotografia amb microscopi electrònic de rastreig d’un gra de sorra 
al·luvial (ben arrodonit) 

1 

2 
2: fotografia amb microscopi electrònic de rastreig d’un gra de sorra 
del cim d’una carena (fractures concoïdals) 



4. COMPOSICIÓ MINERALÒGICA 

• Els components més freqüents dels sediments de la mida de les sorres i de 
les graves són : 

QUARS FELDSPATS MIQUES 

CARBONATS MINERALS MAGNÈTICS FRAGMENTS DE ROQUES 



5. MAGNETISME 

• En algunes sorres  es troben minerals magnètics, sobretot magnetita, que 
poden ser separats mitjançant imants 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Punaluu, Black Sand Beach, Hawaii, USA 

Vídeo separació de 
sorres magnètiques 

Puerto Naos, La Palma, Islas Canarias, España 

https://youtu.be/GJMKNgsxJq4


Activitat 1 
 ANÀLISI DE SEDIMENTS DETRÍTICS NO CONSOLIDATS  

 

 b) Proves químiques  

6. Prova de la terbolesa: presència d’argiles i llims  

7. Prova de l'aigua oxigenada: presència de matèria 
orgànica 

8. Prova del nitrat de plata: presència de clorurs 

9. Prova del clorhídric: presència de carbonat càlcic 
i/o de sulfurs 



6 i 7. TERBOLESA i MATÈRIA ORGÀNICA 

La terbolesa d’una suspensió de sediment indica la presència de llims i argiles 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

La presència de matèria orgànica en el sediment es detecta mitjançant aigua 
oxigenada concentrada 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



8 i 9. PRESÈNCIA DE CLORURS, SULFURS I/O  CARBONAT CÀLCIC 

La presència de clorurs indica habitualment que el sediment és una sorra de platja 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

La presència de  sulfurs i/o CaCO3 en el sediment es detecta mitjançant àcid clorhídric al 10 % 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



Activitat 1 
 ANÀLISI DE SEDIMENTS DETRÍTICS NO CONSOLIDATS  

c) Restes d’organismes -1 

 

 

Grans biogènics d’una sorra recollida a Zakynthos, Grècia. 
L’amplada de la imatge és 7 mm. 
http://www.sandatlas.org/sand-full-of-mysteries/ 

Làmina de Foraminífers. Ernst. Haeckel 1904 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Foramin%C3%
ADfer  
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c)   Restes d’organismes-2 

Mol·luscs Mol·luscs  Mol·luscs 

Equinoderms Equinoderms Foraminífers 



c) Restes d’organismes-3 

Foraminífers Foraminífers  Foraminífers 

Foraminífers Coralls Coralls 



c) Restes d’organismes-4 

Briozous Briozous  Briozous ? 

Equinoderms Equinoderms Restes vegetals 


