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PRIVATE
PROPERTY

RECOMANACIONS I NORMES
PER ALS VISITANTS DEL

PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA  DE LA GARROTXA

Recordeu que els itineraris que realitzarem són a dintre 
d’un espai protegit, és per això que cal tenir en compte 
algunes coses:
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La major part del territori del parc és de propietat privada.  
Procura que la teva visita no molesti la gent que hi viu.

No et separis del grup i fes cas de les indicacions dels 
mestres i monitors.

No és permesa la captura o recol·lecció d’animals, plan-
tes, roques i minerals.

Fes servir sempre les papereres o emporta’t les escom-
braries que generis.

Si et perds, tranquil, avisa algun adult perquè es posi en 
contacte amb la casa de colònies: Tel. 972 59 05 07



V

La paraula garrotxa vol dir “terra aspra i de mala petja, perquè una 
gran part de la comarca té un paisatge abrupte i eixut.

Saps que ...? 

MAPA PROVINCIAL I COMARCAL
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Saps que ...?

MAPA DE LA GARROTXA  

A la zona volcànica de la Garrotxa hi ha prop de 40 volcans i són els 
millors conservats de tota la península Ibèrica.
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Experiment

ESTRUCTURA INTERNA
DE LA TERRA

V

Per fer-te una idea de com funciona l’interior de la Terra fes un ou 
passat per aigua (bullit). Quan el treguis de l’aigua observa que la 
closca és fina i rígida, i es refredarà ràpidament. Seria com la nostra 
escorça de la Terra. Si el peles, l’interior és molt calent!! La clara 
seria el mantell i el rovell líquid, el nucli. 
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EL CICLE DE LES ROQUES

Saps que ...? 
Totes les roques tenen un origen comú: totes van néixer d’un magma 
i al llarg dels anys s’han anat transformant.

MAGMA

ROCA METAMORFICA ROCA ÍGNIA

SEDIMENTROCA SEDIMENTÀRIA

Refredament i solidificació
(cristalització) 

Meteorització, transport
i sedimentació

Temperatura i pressió
(metamorfisme)

Meteorització, transport i sedimentació

Meteorització, transport, sedimentació

Temperatura i pressió
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Fusió

Cementació i compactació
(litificació)



LES PARTS D’UN VOLCÀ ... 

V

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Identifica cada part del volcà amb el seu número.

Parts d’un volcà
con volcànic, lapil·li, pluja de piroclasts,cràter, colada de lava, cambra 
magmàtica, bomba volcànica, núvol de cendres, xemeneia principal, 
xemeneia secundària.
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VOLCÀ CROSCAT

Observa la imatge del volcà del Croscat. S’han dibuixat línies de colors 
que representen formes i processos diferents. Després de la visita al 
volcà del Croscat identifica a què corresponen.

Línia groga
Línia marró
Línia vermella
Línia blava

Con volcànic, terrasses artificials, rampes de l’antiga gredera, clapissa 
o pedrusca actual.
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El Croscat és el volcà més alt de la península Ibèrica, amb 160 
metres d’altura i una base de 950m de diàmetre.

Si vols més informació sobre els volcans en actiu com els que es 
van formar a la Garrotxa, visita:

VOLCANS D’ALTURA RÈCORD! 

Saps que ...? 
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Altura

Mount Olymp, 
Planeta Mars:  
23 km d’altura

Mauna Loa, Hawaii, 
Volcà de 8.000 metres
sota l’oceà i 1.000m 
emergit

Teide, Illes Canàries 

Volcà de 3.000m sota el 
mar i 3.718m emergits

Volcà Croscat, Olot: 
160m 

Més info al nostre web 

www.institutvolcanic.com

Km

Km
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Dipòsit piroclàstic, bomba volcànica, basalt amb disjunció columnar, 
cendra volcànica, greda o lapil·li, colada amb disjunció en lloses.

A: B:

C: D:

E: F:

IDENTIFICACIÓ DE MATERIALS 
I DIPÒSITS
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Observa la imatge de la cinglera de Castellfollit. Correspon a 
un dipòsit de colada volcànica.  

LA CINGLERA DE 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Descripció

Identifica i descriu les tres colades

Institut de divulgació volcànic i geològic de la Garrotxa



EL ROURE

Descriptció:

Observa i dibuixa les diferents parts del roure i després fes una 
petita descripció

Fulla

Fruit 

Escorça
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Saps que ...? 

Saps que ...?

El roure pènol és molt escàs i es 
troba en perill d’extinció. A la 
Fageda d’en Jordà és un dels 
pocs indrets on es troben.

El roure martinenc pot arribar a 
viure més de 100 anys. Quan 
sobrepassen aquesta edat es 
diuen centenaris. 
A la Garrotxa hi ha molts roures 
centenaris.

EL ROURE PÈNOL

EL ROURE MARTINENC 
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Observa i dibuixa les diferents parts del faig i després fes una petita 
descripció.

Descripció:

LA FAGEDA D’EN JORDÀ

Fulla

Fruit  

Escorça
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Saps que ...? 

Saps l’edat dels arbres?

EL FAIG

A la Fageda d’en Jordà  tots els 
arbres són més o menys de la mateixa 
mida. Això és perquè els més vells els 
tallaven per a la construcció de 
mobles i altres productes. Ara és un 
espai protegit. 

Per saber l’edat dels arbres s’han de comp-
tar els anells de creixement del tronc. 
Dues línies representen 1 any (línia clara i 
línia fosca).

Saps quants anys té aquest arbre? 
Si  aquest arbre es va tallar l’any 2012, 
quan va néixer? Quin any va créixer més?
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LA FAGEDA D’EN JORDÀ 
ARBRES I BASALT 

La Fageda d’en Jordà es troba a sobre de les colades volcàniques de 
basalt emeses pel volcà del Croscat. El terreny hauria de ser pla, però no 
ho és pas. Aquests turonets que es troben a la Fageda es diuen tossols.

es formen quan la                                         calenta
travessa una o un llac, l’aigua s’evapora formant

Completa la definició “tossols”:
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que trenquen i eleven la lava formant petits

Paraules:
 
Bombolles
Turons
Tossols
Zona humida
Colada de lava



GEOLOGIA ACTIVA: EXPERIMENTA

Simularem la formació dels tossols de la Fageda d’en Jordà a casa, i en 
fred! No patiu, és molt senzill.

Amb l’ajut d’un adult, necessitem:

El bicarbonat sòdic serà el magma calent del volcà. El suc de la 
llimona representa l’aigua del llac.

Una llimona tallada 
per la meitat

Dues cullerades de bicarbonat 
sòdic alimentari dintre d’un got

ExplIcació

Procediment

+ = Tossols domèstics

Institut de divulgació volcànic i geològic de la Garrotxa



LA DESCOBERTA CONTINUA ...

La comarca de la Garrotxa té un munt d’indrets d’interès geològic, amb 
una màgia i història espectaculars. Vols fer la descoberta amb nosaltres?
Et proposem uns quants llocs que hauràs de descobrir al nostre web: 
www.institutvolcanic.com 

Aquestes pedres tallen com un 
ganivet. Per què? 

Saps què és una marmita de gegant? Per què l’aigua és de color 
turquesa? 

Institut de divulgació volcànic i geològic de la Garrotxa



Segueix-nos al web 

V

Saps on es pot veure de prop 
aquesta colada de basalts?

Aquestes construccions estan 
fetes amb basalt. 

Saps com s’han format les muntanyes de l’Alta Garrotxa?

www.institutvolcanic.com

LA DESCOBERTA CONTINUA ...

Institut de divulgació volcànic i geològic de la Garrotxa



DIBUIXA EL TEU VOLCÀ
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NOTES
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NOTES
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VIU LA GEOLOGIA!

Desperta els teus sentits  
Amb nosaltres la geologia es mira, s’escolta, es toca, s’ensuma i es tasta

Observa amb atenció
Tot el que t’envolta és meravellós

Apropa’t a les roques!! 
Toca-les, ensuma-les, de què tenen gust? com sonen?

Del macro al micro
Del més gran al més petit. Observa les coses grans però  fixa’t també 
en les més petites

Qüestiona’t les coses
Què, qui i com?

Experimenta
Estàs en un laboratori a l’aire lliure

I GAUDEIX DE LA NATURA !
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Mas Gircós

i Geològic
Volcànic
Institut de divulgació

de la Garrotxa
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