
Roques Plutòniques

 Són roques    heterogènies constituïdes per

cristalls.

    S’han format a gran pressió  i
temperatura.
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GRANIT
Característiques

1.   Grans: són cristalls

2.       Es distingueixen els grans a simple vista

3.     Grandària dels grans: tots iguals

4.  Composició heterogènia

5.   No té làmines

6.     No reacciona amb l’acid clorhídric

7.   No té fòssils

Composició
      Dins del granit es distingueixen 3 minerals:

• Quars

• Feldespat

• Mica
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QUARS
Característiques

1.   Grans: són cristalls   de color grisenc  ,
  amb lluentor vítrea

2.      Es distingueixen els grans a  simple

vista

3.   Grandària dels grans  :  tots iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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FELDESPAT
Característiques

1.   Grans: són cristalls   de color blanc  o
rosat

2.      Es distingueixen els grans a  simple

vista

3.   Grandària dels grans  :  tots iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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MICA
Característiques

1.   Grans: són cristalls   de color negre  ,
 molt brillants

2.      Es distingueixen els grans a  simple

vista

3.   Grandària dels grans  :  tots iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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SIENITA
Característiques

1.   Grans: són cristalls   de color rosat  , molt

brillants

2.      Es distingueixen els grans a  simple

vista

3.   Grandària dels grans  :  tots iguals

4.  Composició heterogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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GABRE
Característiques

1.   Grans: són cristalls   de color fosc

2.       Són difícils de distingir a primera simple

vista

3.   Grandària dels grans   : xicotets  tots

iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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Roques Volcàniques

 Són roques    homogènies constituïdes per

 cristalls      molt xicotets o no en tenen.

    S’han format a poca pressió   i respecte a

 la temperatura   s’han refredat prompte.
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Basalt
Característiques

1.   Grans: són cristalls   molt xicotets,

   microscòpics, de color fosc

2.       Són difícils de distingir a primera simple

vista textura
3.   Grandària dels grans   : xicotets  tots

iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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Pedra tosca
Característiques

1.    Grans: no té cristalls    , de color clar

2.   Textura poc densa     , sura a l’aigua,

 textura vacuolar

3.   Grandària dels grans    : molt xicotets  tots

iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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Obsidiana
Característiques

1.    Grans: no té cristalls    , de color  negre brillant      , formada per pasta de vidre

2.   Textura molt densa            , formada per pasta de vidre, quan es trenca queden superfícies

    còncaves, amb arestes molt tallants

3.   Grandària dels grans    : molt xicotets  tots iguals

4.  Composició homogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’acid clorhídric

7. No  té fòssils
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Roques Sedimentàries

 Són roques  heterogènies,   no tenen

cristalls    sinó fragments d’altres roques.

    S’han format a poca pressió   i poca

temperatura.
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Conglomerats
Característiques

1.      Grans: es veuen a simple vista

2.       Els grans es distingueixen a primera

vista

3.   Grandària dels grans      : grans grans > 2mm,

clastos

4.  Composició heterogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’àcid clorhídric

7. No  té fòssils
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Gresos
Característiques

1.  Grans:   fragmens de roques

2.       Els grans es distingueixen a primera

vista

3.   Grandària dels grans    : grans < 2mm

4.  Composició heterogènia

5. No  té làmines

6. No    reacciona amb l’àcid clorhídric

7. No  té fòssils
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Argiles
Característiques

1.  Grans:   fragments de roques

2.  Els  grans es no    es distingueixen a

 primera vista

3.   Grandària dels grans   : molt fins

4.  Composició homogènia

5. No     té làmines, es distingueixen capes

6. No    reacciona amb l’àcid clorhídric

7. No  té fòssils
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Calcària
Característiques

1.  Grans:   fragments de roques

2.  Els  grans es no    es distingueixen a

 primera vista

3.   Grandària dels grans   : molt fins

4.  Composició homogènia

5. No     té làmines, es distingueixen capes

6. Reacciona   amb l’àcid clorhídric

7.   Presència de fòssils
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Roques Metamòrfiques

 Són roques  heterogènies,  tenen cristalls.

Foliació     : Estan disposades en làmines.

    S’han format a molta pressió  i
temperatura.
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Pissarra
Característiques

1.  Grans:   cristalls no visibles

2.  Els  grans es no    es distingueixen a

 primera vista

3.   Grandària dels grans   : molt fins

4.  Composició homogènia

5.  Té làmines,   es distingueixen capes

6.     No reacciona amb l’àcid clorhídric

7.    No presència de fòssils
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Esquist
Característiques

1.  Grans:  cristalls visibles

2.  Els  grans es    es distingueixen a primera

vista

3.   Grandària dels grans   : molt fins

4.  Composició homogènia

5.  Laminació ondulada

6.     No reacciona amb l’àcid clorhídric

7.    No presència de fòssils

19  de 20



Gneis
Característiques

1.  Grans:  cristalls visibles

2.  Els  grans es    es distingueixen a primera

vista

3.   Grandària dels grans   : molt fins

4.  Composició homogènia

5.      Els cristalls es disposen en  bandes

ondejades

6.     No reacciona amb l’àcid clorhídric

7.    No presència de fòssils
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