
GEOLOGIA 2n de Batxillerat

Introducció

“La geologia fa una valuosa contribució a la formació dels estudiants del Batxillerat científic i en
general a tots els ciutadans perquè connecta amb camps de gran interès, ja que els àmbits
d’estudi del coneixement geològic són imprescindibles per al desenrotllament social, científic i
tecnològic actual, amb aplicació en molt diversos àmbits industrials, socials i familiars. La
Geologia està incrementant dia a dia el seu paper en la investigació, tractament i resolució
de problemes complexos de gran transcendència social i econòmica, com són la majoria
de desastres naturals, els recursos materials o energètics disponibles en el planeta i la seua
sostenibilitat”. (Decret 87/2015, de 5 de juny del Consell)

Vivim en un planeta amb continus canvis, sotmès a forces externes i internes que afecten la
nostra vida. Comprendre com funciona La Terra és imprescindible per prevenir riscos
naturals i les seves conseqüències, explorar, reconèixer, descobrir i obtenir els recursos
naturals o predir canvis globals a partir de l’estudi del registre geològic. La Geologia tracta
d’assolir els coneixements i les tècniques que ens permetin gestionar de la manera més eficaç
i racional possible, la nostra interacció amb la Terra.

Continguts claus

✔ Estructura de la Terra i el seu origen.
✔ Geologia interna: Energia interna de la Terra.
✔ Teoria de la tectònica de plaques
✔ La composició de la terra: minerals i roques.
✔ Geologia externa: La construcció del relleu.
✔ El modelat del relleu.
✔ Riscos geològics.
✔ Recursos geològics.
✔ El temps geològic: edat de la Terra.
✔ Reconstrucció d’una història fragmentada de la

Terra.

Interès

L’assignatura de Geologia en segon curs de Batxillerat pretén ampliar, refermar i aprofundir en
els coneixements geològics i en les competències clau que s’han anat adquirint i treballant en
l’assignatura de Biologia i Geologia en l’ESO i en 1r de Batxillerat, i aportar una formació sòlida
sobre aquells aspectes que permeten a l’alumnat enfrontar-se amb èxit a estudis posteriors,
principalment de Geologia i de diverses Enginyeries (Obres Públiques, Mines, Monts o
Agroalimentària, Restauració de monuments, etc.) També resulta útil per a abordar estudis
com les Ciències Ambientals, Ciències de la Mar, Geofísica, Geologia Planetària,
Topografia, Cartografia de diversos tipus (des de Geografia a Enginyeria Geodèsica, així
com  per a Magisteri.



Aquesta assignatura està indicada per a estudiants que els agrade la natura, la ciència i les
aplicacions tecnològiques. Ofereix un coneixement bàsic però ampli dels diferents camps de
la Geologia, però tanmateix té un important component professionalitzador en la prospecció de
recursos energètics i naturals, el gas o el petroli, la geotèrmia, l’aigua i la seva gestió, els
dipòsits minerals estratègics o per l’ús civil, la geologia ambiental, els riscos geològics, la
contaminació de sòls, la paleontologia, etc.

És imprescindible haver cursat l’assignatura de Biologia i Geologia de primer batxillerat
per a cursar la Geologia de segon de batxillerat?

NO ÉS IMPRESCINDIBLE haver cursat Biologia i Geologia de primer de batxillerat, es pot
seguir fàcilment.

Els continguts de geologia que s’han tractat al llarg de l’ESO i en primer de batxillerat, es
tornen a repetir en aquesta assignatura per tal de consolidar els coneixements bàsics, a poc a
poc, s’amplien i s’introdueixen nous aspectes. De fet, és una assignatura que aporta una bona
base de Geologia als alumnes interessats en graus relacionats amb arquitectura o
enginyeries de camins, obres, etc. També és una bona opció per als alumnes de
magisteri, ja que els pondera (0,2), i els proporciona una base més que suficient per al
tractament de l’estudi de la natura que es fa en primària.


