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Definició i objetius de la Petrologia. Els principals tipus de roques. 

El principals tipus d'extmsions i d'intrusions: intrusions concordants i discordants. 

Composició de les roques: quimica, mineralogica i modal. 
Adlisi quimica de roques i relacions entre les diferents composicions. 

Classificació i nomenclatura de les roques ígnies 

Classificació quimica: Conceptes d'acidesa-basicitat i saturació-subsaturació. 
Diagrames de variació per a classificar les series de roques ígmes. 
La classificació IUGS: roques plutoniques i volcaniques 
Diagrarnes TAS (total alcalis - sílica). 
L'origen i l'evolució dels magrnes: Mecanismes de diferenciació dels magmes. 

Dades sobre la composició de la Terra. 
L' estructura interna de la tema 
Petrologia del mantel1 terrestre. 

Contexte geotectonic dels diferents tipus de roques ígnies: 
La formació dels magmes en les zones de "rift". 
Roques ígnies dels marges continentals. 
Id. Id. en escorqa continental. 

El metarnofisme. Classificacións segons: 1) el factor que el causa: termic, d inhic  i dinamo- 
termic. 2) l'ambient geologic: de contacte, de xoc, de zones d'alta deformació, regional i 3) el 
contexte geotectonic: d'intraplaca, de vora de placa divergent, convergent o transformant. 

Títol: Petrograña básica. 
Autor: Castro Dorado 1989 
Editorial: Paraninfo. 1 exemplar a la biblioteca: 552 CAS 

Títol: Igneous and metamorphic petrology. Especialment pags. 35-55. 
Autor: Myron G. Best 1982 
Editorial: W.H. Freeman and Company. 1 exemplar a la biblioteca: 552 BES 

Títol: Petrology. Especialment pags. 165-245. 
Autors: Ehlers & Blatt 1982 
Editorial: W.H. Freeman and Company. 3 exemplars a la biblioteca: 552 EHL 

Títol: Petrología 
Autor: Francis J. Auboin, R.Brousse, J.P. Lehman 1981 
Editorial: Ediciones Omega. 4 exernplars (3 castella), (1 frances) a la biblioteca: 55 AUB. 

Obietius 
Introduir a l'alumne en els conceptes bkics útils per a I'estudi de les roques cristal.lines des del punt de vista de la seva 
situació sobre el terreny, de la seva sistematica i del seu contexte geotectonic. 4 -5. 


