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El cicle de les roques a l’aula. Relacionant productes i processos 
Nucli 

 
 
Objectius  
• Interpretar el “cicle de les roques” com un conjunt de processos que van 
succeint TOTS en funció del temps i no de forma lineal i consecutiva  
• Identificar els processos geològics que donen lloc als diferents tipus de 
materials, de roques 
• Associar l’existència dels diferents tipus de roques als processos geològics 
• Fomentar el treball en grup i la coavaluació dels aprenentatges 
 
Processos que es treballen de forma explícita  
 
Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers i a la Terra, de  materials 
i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 
 
Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i dels 
éssers vius de l’entorn, i valoració del seu interès per a ser investigades. 
 
Identificació de regularitats i de diferències que possibilitin la classificació de 
materials i éssers vius. Construcció de representacions de models sobre la matèria, 
els éssers vius i la Terra i l’Univers coherents amb les observacions realitzades.  
 
Disposició a revisar els models en funció de les dades recollides i les opinions 
fonamentades dels companys i companyes. 
 
Observació i descripció científica de canvis en els moviments, en els materials, en els 
éssers vius i a la Terra utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 
Identificació d’evidències de canvis al mateix temps que dels aspectes que no 
canvien. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
1er i 2n d’ESO 
 
Temporització 
 
Es pot fer amb 1 sessió tot el treball de fer el cicle. Les animacions de “saber-
ne més” pot ser una tasca individual (deures) 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
És molt important tenir en compte que el que es vol és RELACIONAR materials 
amb PROCESSOS. D’acord amb això la proposta és la següent:  
• Cada grup de treball té exemplars de roques, diversos materials (grava, 
sorra...) en bosses i un seguit de fotografies (com les que hi ha al darrer full) 
que representen processos geològics, una còpia de la graella i una còpia 
ampliada del “cicle de les roques”.  
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Com procedirem? 
• El professorat posarà els fulls que formen el cicle de les roques al voltant 
d’una gran taula (que s’omplirà al final de la classe, per consens de tots els 
grups) 
• L’alumnat (cada grup) haurà de pensar sobre quin dels fulls (en quina part 
del cicle) situaria cadascun dels exemplars de roques i materials en bossa que 
te. En lloc d’anar a posar els materials sobre els fulls, els disposarà sobre la 
còpia ampliada del cicle de les roques que tindrà a la seva taula. 
• Un cop consensuada aquesta tasca entre tot el grup, ompliran la graella 
(només la part de materials) posant el nº de l’exemplar o a la fotografia 
corresponent a cadascun dels materials. 
• Després el professorat intercanviarà les graelles de respostes entre els 
grups. És important que quan els estudiants d’un grup detectin una resposta 
incorrecta, explicitin perquè és incorrecta (p.e. aquesta roca no és 
sedimentària perquè es veu formada per cristalls...) 
• Es retornaran les graelles al grup corresponent. Analitzaran les correccions, 
en el cas que n’hi hagin. (El professorat va mirant per les taules els problemes 
en la identificació dels exemplars).  
• Posada en comú: el professorat anirà repassant tots els punts del cicle, fent 
explícit el perquè (recollint el que diuen els grups)  
• Com a conclusió d’aquesta part es posaran els materials al cicle gran que 
s’ha muntat a la classe.  
• 2ª part: faran el mateix amb les fotografies que representen “processos”, 
situant les fotografies al lloc que els correspon del cicle. Omplint la graella 
(nom del procés, tipus d’agent causant del procés, i tipus de procés. 
Intercanviant graelles per fer correccions i posada en comú.  
• Finalment es posaran els fulls dels processos al lloc corresponent del gran 
cicle que s’ha fet a la classe. (es poden dibuixar fletxes per situar-les al cicle) 
• Fer una fotografia del “nostre cicle”     
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Elx exemplars de roques han de ser molt “típiques” i senzilles d’identificar. 
Han de tenir evidències del tipus de roca que és. Un exemple de roca 
sedimentària típica pot ser un conglomerat on es vegin bé els còdols, 
l’exemplar de roca metamòrfica una que manifesti una clara foliació. Com a 
magmàtiques un granit i un basalt o bé una pumita. 
Els materials sedimentaris poden ser: una bossa amb sorra, una bossa amb 
còdols de riu, una bossa argila... 
 
Documents adjunts 
• Full cicle roques (caldrà ampliar-lo) 
• Fulls amb cadascun dels passos del cicle 
• Full fotografies a retallar i ampliar 
• Full de treball 
• Graella resultats 
 

  2/2 


