
1. Indica si les següents frases són vertaderes (V) o falses (F): 

  El guix és un mineral molt tou. 

  Una roca està formada per minerals. 

  Tots els minerals es troben a la superfície terrestre. 

  Les pedres precioses són minerals molt abundants a la superfície terrestre. 

2. Completa les següents frases: 

– La maragda, el .................................................... i el .................................................... són pedres 

precioses. 

– Un aliatge està format per la unió de dos 

.......................................................................................................... 

– Els minerals que contenen silici es diuen 

.......................................................................................................... 

– El guix és un mineral molt utilitzat a la 

............................................................................................................... 

3. Indica si les següents roques són sedimentàries, magmàtiques o 

metamòrfiques: 

Argila 

Granit Magmàtica 

Pissarra Sedimentària 

Marbre Metamòrfica 

Basalt 

Conglomerat 

4. Escriu dos usos de cada una d'aquestes roques: 

– Argila..................................................................................................................................................... 

– Pissarra:............................................................................................................................. 

5. Defineix què és i on es localitza l'escorça terrestre: 

 ..................................................................................................................................................................................  



6. Completa els espais en blanc amb les paraules següents: 

escorça – minerals – interior – roques – inorgànics – ordenats – química 

– Els ........................................ són cossos sòlids i .......................................... que es formen en la 

naturalesa. 

– Els minerals es caracteritzen perquè tenen una composició ..................................... definida i 

perquè en el seu ..................... els seus components estan perfectament ....................... a l'espai. 

– Els minerals més abundants en l’ ................................. terrestre són els que formen les 

................................. 

7. Defineix les següents propietats dels minerals i posa’n un exemple de  

cada una: 

– Duresa:  

– Brillantor:  

8. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions: 

  Les fosses oceàniques són més profundes que els fons abissals. 

  La dorsal oceànica s'estén pel centre dels oceans. 

  Els dos elements geoquímics més abundants són el silici i l'alumini. 

  Els silicats d'alumínics són molt abundants en l'escorça oceànica. 

 

 

 

9. Contesta les següents preguntes: 

– Què és una roca magmàtica?  

– Com es formen les roques sedimentàries?  

– Què és el metamorfisme?  

 

 

 



10. Classifica les següents roques indicant si són magmàtiques, 

sedimentàries o metamòrfiques: 

Marbre: ................................... Granit: ................................... 

Basalt: ................................ Esquist: ................................. 

Gres: ....................................... Argila: ................................... 

Calcària: .............................. Gneis: ................................... 

Pissarra: ............................... Conglomerat: ........................ 

11. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions 

sobre les pe-dres precioses: 

  El robí és una varietat de diamant. 

  Les pedres precioses són molt dures. 

  La maragda és la varietat verda del diamant. 

  Tots els minerals poden tenir varietats que siguin pedres precioses. 

 

12. Relaciona cada mètode d'explotació amb les seves característiques: 

Explotació a cel obert El mineral està concentrat en capes o filons. 

Mina subterrània El mineral està dispers. 

Pedrera S'extreuen grans blocs de roca. 

 

13. Relaciona cada mineral amb la mena corresponent: 

Galena Zinc 

Hematites Mercuri 

Cinabri Ferro 

Calcopirita Coure 

Esfalerita (blenda) Plom 

Magnetita 

 


