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- Introducció. Revisió dels conceptes de força, esforç, deformació i estructura. Modalitats de 
l’anàlisi estructural. Contingut i enfoc del curs. 
 
REOLOGÍA I DEFORMACIÓ EXPERIMENTAL  
- Esforç en un pla i en un punt. L’elipsoide i el tensor d’esforç. Aplicacions dels cercles de Mohr 
per l’esforç. Trajectòries i camps d’esforç a la terra.  
 
- Paràmetres de la deformació interna (strain). L’elipsoide i el tensor de deformació. Deformació 
progressiva. Rotacionalitat i Coaxialitat. Tècniques de mesura i de representació gràfica. 
Aplicacions de l’estudi de l’strain.  
 
- Relacions esforç-deformació. Deformació experimental de roques. Aparells, tipus 
d’experiments i gràfiques de representació. Influència dels diversos factors ambientals. Fragilitat i 
ductilitat. Tipus de comportament mecànic idealitzats. Aplicacions a les condicions naturals. 
 
LA DEFORMACIÓ DÚCTIL NATURAL 
- Mecanismes de deformació dúctil a escala cristal·lina i microstructures diagnòstiques. 
Plasticitat cristal·lina, recristal·lització i difussió. Lleis de flux.  
 
- Processos de formació de les foliacions tectòniques. Criteris de classificació. Relacions entre 
foliació i altres estructures. Criteris temporals entre cristal·lització metamòrfica i deformació. 
Lineacions: tipus i relacions. El boudinage i altres estructures menors.  
 
- Mecanismes de plegament. Buckling i bending. Mecanismes que produeixen plecs paral·lels: 
cisalla flexural i deformació longitudinal tangencial. Plegament per passiu (per cisalla) i per 
aixafament. Capes individuals i models multicapa. Paper del contrast de competència i del gruix 
de les capes. Plecs en roques anisotròpiques.  
 
- Plegament associat a encavalcaments i a falles normals. Evolució dels plecs d’inflexió i de 
propagació de falla. Buckling i cisalla per sobre d’un desenganxament. Plecs de rollover. 
 
 
- Superposició i interferència de plecs. Reactivació de plecs i de sèries discordants.  
 
- Zones de cisalla dúctils. Cinemàtica i patrons de deformació interna. Milonites i indicadors de 
sentit de cisalla.  
 
 
LA DEFORMACIÓ FRAGIL NATURAL 
- Mecànica de la fracturació. El criteri de Coulomb. Tipus i angles de fractura en relació a 
l’esforç. Paper de la pressió de fluids.  



 
- Falles. Característiques, cinemàtica i relació amb els diferents regims tectònics i camps d’esforç. 
El lliscament friccional com a mecanisme de deformació. Roques de falla. Anàlisi de poblacions 
de falles. Reactivació i inversió de falles. Falles i terratrèmols.  
 
- Diàclasis. Morfologia de les superfícies. Sistemes de diàclasis. Origen i propagació de les 
diàclasis. Relacions amb els camps d’esforç regionals i amb altres estructures geològiques. Les 
esquerdes de tensió. La importància de les diàclasis a la geotècnia.  
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