
GEOLOGIA ESTRUCTURAL 1: Teoria 

1 PART: 

CONCEPTES GENERALS 

1 .INTRODUCCIO METODOLOGICA (1 ) 
Geologia estructural: teoria de la deformació de roques i analisi estructural. Principals métodes d'estudi 
de la genesi d'estructures. Análisi geométric i descriptiu, cinemátic, dinámic i rnecánic. 

2.ESFORCOS I DEFORMACI~: (2) 
Forces i esforps: definicions.- Components de I'esforc: normal i de cisalla. - Representacions grafiques 
de I'estat dksforps: elipoide, cercles de Mohr i trajectories. - Tipus de deformació - Components de la 
deformació.- Deformació continua: components i parámetres.- Deformació homogenia i heterogenia - 
Deformació finita i deformació progressiva - Elipse, elipsoide i trajectories de deformació. 

3. DEFORMACIO DE ROQUES (1) 
Mbtodes d'estudi - Comportament rnecánic - Factors que controlen aquest: temperatura, presió de 
wnfinament, preció de fluids, ritme de deformació. - Mecanismes básics de deformació. 

ESTRUCTURES BASIQUES 

4. ESTRUCTURES DE DEFORMACI~ F ~ G I L :  FALLES I DlACLASlS (3) 
Tipus de fractures.-Falles i els seus e1ements.- Tipos basics de falles en relació a I'estat d'esforps.- 
Tipos de falles en relació al moviment.- Tipus particulars de falles: encavalcaments, falles listriques, 
Riedels i splays, falles transformants.- Falles i sedimentaci6.- Roques de falla.- Diaclasis: definició i tipus. 

5. ESTRUCTURES DE DEFORMACIÓ DUCTIL: PLECS I BOUDINAGE (3) 
Estructures de plegament: el seu origen i factors wndicionats.- Tipus básics d'estructures: plecs, 
boudinage. i crenulacions - -Elements d'un plec.- Tipus morfologics de plecs.- Tipus de plecs en relació a 
la seva posició a I1espai.- Superposició de plecs.-Boudinage. - Associació de plecs i boudins . 

6. FOLlAClONS I LlNEAClONS (2) 
Foliacions.- Atributs.- Relació amb I'elipsoide de deformació.- Tipus de foliacions. Bandats tect6nics.- 
Foliacions en relació amb plecs. - Lineacions tipus i llur significació. 

7. ZONES DE CISALLA (2) 
Deformació per cisalla simple hornogenia i heterogenia.- Zones de diictils i de la transició fragilductil. 
Roques milonítiques.- Cisalles en roques isotropes i en roques foliades.- Estructures menors lligades a 
les zones de cisalla. 

2 a PART 

ASSOCIACIONS ESTRUCTURALS I REGlMS TECTONICS 

8. INTRODUCCI~: (1) 
Régims tectónics.- Zonacions estructurals horitzontals i verticals.- Nivells estructurals. 

9. TECT~NICA DE DISTEN SI^ O EXTENSIÓ (2) 
Sistemes de falles en dominis d'extensió crustal: Rifts, fosses o grabens i horts.- Evaluació de I1extensió.- 
Sistemes de falles Iístriques.- Estructures associades a sistemes de falles normals.- Models de tectónica 
extensiva a nivel1 de I'escorp. 

1 O. TECTONICA DE DIRECCIÓ (2) 
Sistemes de falles de direcció.- Asociacions de falles de direcció arnb altres estructures. Sistemes de 
tectónica de direcció en nivells estructurals soms i profunds: exemples. 



1 1 TECTONICA D'ENCAVALCAMENTS. (2) 
Elements d'un encava1cament.- Tipus de encava1caments.- Sistemes d'encavalcaments: geometria i 
representació grafica en tal1 i mapa.- Relacions amb altres estructures- Principis mednics de la tectonica 
dlencavalcaments.- Estructures de gravetat: olistolits i olistostromes. 

12. FAIXES DE PLECS EN DOMlNlS ESQUISTOSOS (FOLD & SLATE BELTS ) (1) 
Plecs i foliacions. - distribució espacial i evolució temporal.- Fronts de fo1iació.- Tectonica polifacica.- 
Relació amb el metamorFisme.- Origen dels doms estructurals. 

13. TECT~NICA DE REACTIVACI~ I ESTRUCTURES SOCOL-COBERTORA (1) 
Reactivació i sobreimpresió tect6nica.- Efectes socol-cobertera en la configuració estructural: exemples. 

14. DlAPlRlSME (1) 
Origen del diapirisme. Diapirisme salí i altres tipus.- Diapirs i doms salins.- Estructures associades. 

15. TECTONICA I ACTlVlTAT IGNEA (1) 
Magmatisme en relació als diferents rbgims tectbnics.- Magmatisme en dominis orog6nics.- Emplapment 
de granitoids: models i prob1ematica.- Emplapment sintectonic de filons.- Fabriques sinmagmatiques. 

3a PART 

.16. ESTRUCTURA I PROPIETATS DE L'ESCORCA I DEL MANTELL (1) 
Escorp continental i escorp oceanica.- Mantel1.- Propietats de la litosfera i del mantel1 astenosf6ric.- 
Estructura slsmica. 

17. DINAMICA DE LA LITOSFERA (2) 
Moviments de plaques i dominis geotectbnics resultants- Tectonica, metamorfisme i magmatisme en 
relació a la tectonica de plaques. 

18. EVOLUCI~ DE L'ESCORCA I TECTONICA GLOBAL (2) 
Estructura actual de la 1itosfera.- Sistemes orogenis fanerozoics- L'escorp en el precambria.- Orogen i 
evolució de I'escorp. 
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(*) Obra antiga pero amb alguns capitols encara interessants. 




