
TEORIA 

Part 1. Nocions Fonamentals 

Tema 1: Introducció 

1. El mefamorfisme.Definici6. Límits. Causes: estat estacionan, perturbacións y estats transients a la litosfera. 
Factors: presió, temperatura, fluids. esforc-deformació, composició. Tipus de canvts metambrfics: camvi 
mineralbgic i camvi textural. 

2. Tipus de metamorfisme. Relació amb la tectbnica de plaques. Metamorfisme regional en zones distensives: 
metamorfisme de soterrament, metamorfisme de dorsal centre-ocdnica. Metamorfisme regional en zones 
convergents: metamorfisme orogtnic . Zones de subducció i zones de col.lisi6. metamorfisme de contacte, 
metamorfisme d'alta deformació i meíamorfisme d'impacte. 

3. La nomenclaturu de les roques metamhrfiques. Bases. Termes referents al protblit. Termes referents a la 
textura o fabrica. Termes especials. Addicions amb base niinedbgica. Addicions amb base a les condicions 
P-T. Conclusions. 

4. Metodohgk. Historia de la petrologia metambrfica. El mbtode modem: Limitacions, tipus 
d'aproximacions: empfrica, experimental i tebrica. Introducció a la Petrogbnesi metambrfica: les variables 
observables i no observables. El model d'equilibri. Objectius de la Petrologia Metambrfica. 

Part 11. Els factors del metamorfisme 

Tema 2: Els factors del metamorfisme 1. Les variables observables 

5. La Textura i la fabrica. Introducció: definicions i nomenclatura. La transferencia de massa. Difusió. 
Nucleació i creixement-reabsorció. Deformació. Textures de cristal.litzaci6 estatica: granoblhstiques, 
porfiroblhtiques. Textures de desequilibri: reaccionals. Textures deformacionals: Foliacions i liniacions. 
Textures cataclastiques i milonitiques. Texturcs mixtes: relacions cristal.litzaci6-defomió. 

6. L'asociació mineral estable. Definicions. Equilibri mineralbgic: evidencies. La regla de les Fases. La 
composició mineral: components de fase. Espais composicionals als silicats: relacions arnb I'estmctura. La 
composició global de les roques: components del sistema. La inoda. La relació moda - composició mineral - 
composició global. Representació: diagrames de compatibilitat. 

7. L'asociació mineral en Cumvi. Minerals index. Asociacions característiques. Grau metarnbrfic. Zones i 
Isbgrades. Les reaccions metambrfiques. Les Facies metambrfiques: visió histbrica i actual del concepte. Les 
sbries de Facies. El gradient metambrfic de camp o MFG. 



Tema 3: Els factors del metamorfisme 11. Les variables no observables 

8. .La presió i la temperatura. Presió litostatica i presió dirigida. Geotermia i fluxe de calor a la litosfera. La 
geoterma. Estimació per mesures superficials. Clilcul tebric de la geoterma. Ecuació del fluxe calon'fic. 

9. El femps. Introducció. Duració dels esdeveniments metambrfics. Velocitats característiques: cinetica dels 
camvis metambrfics. Conceptes de geocronologia. La temperatura de tancament. Metodes de datació. La 
trajectona P-T-t. Relacions entre trajectories P-T, geotermes litosf2!riques i gradients metambrfics de camp. 

10. Els fluids. Introducció. Importancia. Proves de la seva existencia. Característiques de la fase fluida: 
quantitat, estat físic, composició, localització. Mecanismes de movilitat. Influencia en les reaccions 
metamórfiques: control intern vs. control extem. 

Part 111. Models del metamorfisme 

Tema 4: Models de les associacions minerals i simulació del metamorfisme 

1 1 .  Models de les associacions minerals.Espai Reaccional. Introducció: La regla de les fases i la regla de 
Gibbs - Duhem. Les reaccions de transferencia neta i d'intercamvi. Reaccions continua i discontinues. 
Reaccions entre sblids i reaccions sblid-fluid. Tamponament. Espai Reaccional.Equacions fonamentals de 
I'equilibri en una paragenesi mineral. 

12. Models de les associacions minerals. Representació. Diagrames de fase. El diagrama de fases 
multidimensional. Seccions i projeccions. La funció G=f(P,T,X). Ciagrames de compatibilitat. Diagrames P- 
T: regles deSchreinemaker. Xarxes petrogenetiques. Diagrames T-X i P-X. Visibilitat de ies reaccions en 
funció de la composició global: pseudoseccioris P-T . 

13. Geotermobaromeiria. Equilibns getermometrics i geobaromktrics. Calibració. Aproximació a P-T per 
reaccions úniques. Aproximaci6 per multiples reaccions. Métode AvgPT. Obtenció de trajectones P-T. 
Analisi de la zonació mineral i dels camvis modals. Aproximació per diagrames de fases: diagrames de 
isopletes i pseudoseccions P-T. 

14. Simulacid del metamorfime. Gradients de P y T i transferencia de calor a la litosfera. ~Models temlics 
sencills: c2lcul de la geotenna estacionaria, model d'intrusió magmatica laminar, models de plutons, models 
de duplicaciú crustal, models mixtes: duplicació cmstal i intmsió magmAtica. 

Part IV. Aplicació dels models a la explicació de dades 

Tema 5: El metamorfmme de les composicions globals principals 

15 - 16. Les metabasites. El sistema NCFMASH. Diagrama de compatibilitat ACF. Xarxa petrogenética. 
Metamorfisme incipient. Metamoríisme hidrotermal. Les series de P mitjana-baixa: esquists verds, 
amfibolites i granulites. Les series de P alta: esquists blaus, eclogites i granulites d'alta P. 

17 - 18. Les metapelites. El sistema KFMASH. Diagrama de compatibilitat AFM. Xarxa petrogenetica. La 
serie Barrow o de P mitjana, la sbrie de P baixa - T alta. Migmatizació. Metapelites en facies granulítica. la 
serie de P alta. 

19. Les roques calcaries i calcosilicaiades. El sistema CMS-HC. Diagrama de compatibilitat CMS. 
Diagrames T - X(fluid): metamorfisme amb tamponament del fluid, metamorfisme amb tamponament de les 
paragbnesis. Camvis mineralbgics a P mitja i baixa. 



OB JECTIUS: 

- Teoria (primera part): Tenir una visió global del fenomen del metamorfisme, tot re~narcant-ne els aspectes següents: 
la definició, la tipologia, els tipus de contextos geolbgics, les relacions amb la tectbnica global i la influencia relativa dels 
factors pressió, la temperatura, la coexistencia amb fluids i variables cinetiques. Coneixer les bases de la nomenclatura de 
les roques metambrfiques. 

- Teoria (segona part): Coneixer els trets principals de la twria químico-minerai.lbgica i d'anilisis de textures per a 
esbrinar I'evolució de les roques metambrfiques tant pel que fa a les seves textures i fabriques com a la seva mineral.logia. 

- Teoria (tercera part): Con¿?ixer els trets principals dels models tdrics dels processos metambfics. 

- Teoria (cuarta part): Coneixer les observacions més importants de camp i de laboraton i les hipbtesis genetiques 
aysociades a aquestes observacions sobre els processos metambrfics dels diferents ti2us de roques, sobre els diversos 
contextos de metamorfisme i sobre els principais episodis metambrfics de l'edat herciniana i alpina a la península Iberica, 
en diverses localitats (a 1'Oest peninsular, als Pirineus i a les serralades costaneres catalanes). 

- Practiques: Saber reconeixer en lamina prima els minerals metambrfics (els silicats i no-silicats principais i, també, 
alguns d'ells en mostra de m&), les textures metambrfiques i els tipus de roques metan;brfiques (aquests dos en l h i n a  
prima i en mostra de mh). Saber aplicar la nomenclatura de les roques metambrfiques. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

1. TEORIA: L'avaluació es fa tenint com a base la qualificació que s'oMé d'un examen te:,ric, que consta de dues parts: la 
primera esta formada per preguntes de resposta curta o bé de tipus test (la valoració totd és de 5 punts) i la segona. per 
preguntes de resposta més Ilarga, de desenvolupament de temes o comentaris d' interprehció sobre grhfics de I'assignatura 
(la valoració total ésde 5 punts). 

2. PRACTIQUES: L'avaluació es fa renint com a base el següent: 

- Assistencia a les practiques. Es valora el grau d'assistencia a través d' un control *de signatures, de la manera que 
s'especifrca en l'apartat 3. 

- Confecció d'un dossier de pdciiques. Es valora la presentació d'un dossier (en el fomat qus s'establid durant el curs), 
de la manera que s'especifica en I'apartat 3. 

- Qualificació que s'obté d'un examen pdctic de dues lamines primes i de dues mostres de ma. Cada lamina s'haura de 
reconeixer i enumerar-ne !a mineralogia (3 punts) i les textures, fent-ne un esquema i sip~ant-hi els minerais i les textures 
que es reconeguin (3 punts) i se n'haud d'identificar el tipus de roca segons els criteris de composició global, texturals i 
mineraibgics ( 2  punts). Pel que fa a les dues mostres de ma se n'haud de fer la descripció (utilitzant els cnteris que 
s'indicaran al llarg del curs) i també s'hauri d'identificar-ne la mostr (2 punts en total). Per a fer i'esquema calcid dur 
instruments de dibuix (especialment llapis de colors). Es pemetd consultar els apunts elaborats personaiment durant el 
curs, pero no els apunts de qualsevol altie tipus, especialment els atles. 

3. La nota final de l'assi,gmtura Processos Metambrfics s'obté com a resultat de la pondciació següent: [nota de I'examen 
de teoria (sobre 10) x (0.91 + [nota de I'examen de prhctiques (sobre 10) x (0.331 + [nota del dossier de pdctiques (sobre 
10) x (O. l)] + [assisttncia a les practiques (sobre 10) x (0.05)]. Per aprovar I'assignatura cal obtenir una nota de 5 punts. 

És obligatori de presentar-se a ambdós exhnens (tebric i pdctic). Si unta alumneia ID es presenta a un dels dos, es 
considerad suspkstesa, la convocatbria li comptari i la nota obtinguda en I'examen v e  s'ha presentat es considerad 
nubla. Si es presenta a ambdós examens i en té suspesa una part la nota final sed dc susp&slesa, i la convocatbna li 
comptarh, perb se li reservad la nota de la part aprovada únicament fins a la convocatbris següent. Si no es presenta a cap 
de les dues parts la qualificació sera de no presentatlada i, per tanf la wnvocatbria no li cornptad. 



PRACTIQUES 
Curs 2001/02 

Les practiques de l'assignatura Processos Metambrfics consisteixen a observar aquests Lipus de roques per 
mitja de dos moduls d'observació. En el primer modul (tres practiques) se n'observen les textures principals, 
es proporcionen les pautes per a reconeixer-les en lamina prima, al microscopi de polarització. En el segon 
modul (sis pdctiques) es fa atenció al reconeixement dels tipus de roques pnncipals, tant en lamina prima 
com en mostra de mA. 

Practica 1 (14 i 16 d'octubre): Estructuia de les practiques. Els silicats en les roques metamorfiques. 

Practica 2 (28 i 30 octubre ): Textures granoblhstiques. 

Practica 3 (4 i 6 de novembre ): Textures deformacionals. 

Practica 3 ( 1 1  i 13 de novembre ): Textures reaccionals. 

Practica 7 ( 18 i 20 de novembre ): Metabasites 1. 

Practica 8 (25 i 27 de novembre): Metabasites 11. 

Practica 9 (2 i 4 de decembre): Metapelites 1. 

Practica 10 (9 i 1 1 de decembre): Metapelites 11 

Practica 11 (16 i 18 de decembre): Roques quars-feldspatiques 

& de gener: Reph. 

Practica 12 (13 i 15 de gener): Roques calc-silicatades. 
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