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La zona volcànica de la Garrotxa 

 

Què volem saber  

Els nens i nenes de tercer de l’escola El Morsell vam decidir fer un projecte dels volcans. 

De seguida, ens van sortir molts dubtes: com es formen?, quines són les parts d’un 

volcà?, què són les roques magmàtiques?, els volcans tenen diferents formes?, on estan 

situades les principals zones volcàniques?, què és el magma? i la lava?... Després 

d’investigar sobre algunes qüestions, vam decidir que volíem visitar el volcans de la 

Garrotxa per saber més coses. Una vegada allà, ens vam adonar que tot el que havíem 

investigat no era del tot cert. 

 

Com ho hem fet  

En primer lloc, a la classe vam fer sis grups. Cada grup havia d’investigar sobre un tema 

del que ens havíem plantejat per tal d’exposar-ho a la resta de la classe i així poder 

aprendre tots i totes. El recull d’informació va ser amb llibres de la biblioteca de l’escola i 

de casa, amb documentals de l’Info K, revistes, informació d’Internet… També vam fer 

experiments per simular una erupció volcànica. Després, vam anar a visitar la zona 

volcànica de la Garrotxa, concretament el volcà del Croscat i la Fageda d’en Jordà. La 

guia ens va explicar moltes coses interessants. 

 

Conclusions  

Després de la sortida sabem que els volcans no sempre esdevenen en una zona de 

contacte de plaques, els de la Garrotxa estan a sobre de la mateixa placa tectònica. 

D’altra banda, abans d’anar pensàvem que cada volcà tenia una cambra magmàtica, però 

els de la Garrotxa comparteixen la mateixa cambra. Una altra cosa que ens va sorprendre 

és que els volcans de la Garrotxa només han erupcionat una vegada, el Batet per 

exemple, fa 700.000 anys, i no ha tornat a erupcionar. Per últim, vam poder passejar per 

la Fageda d’en Jordà, un bosc de faigs a sobre d’una colada de lava del volcà del Croscat, 

en un terreny ondulat, de suaus turons, anomenats tossols. 


