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- Teoria (primera part): Tenir una visió global del fenomen del metamorfisme, tot remarcant-ne els
aspectes següents: la definició, la tipologia, els tipus de contextos geologics, les relacions amb la tectonica
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 metamorfíques.

- Teoria (segona part): Coneixer els trets principals de l'aplicació d'eines quírniques i d'analisis de
textures per a esbrinar l'evolució de les roques metamorfiques i les relacions amb els fenomens tectonics i
magmatics.

-Teoria (tercera part): Coneixer les observacions més importants de camp i de laboratori i les hipbtesis
genetiques associades a aquestes observacions sobre els processos metamorfics dels diferents tipus de roques,
sobre els diversos contextos de metamorfisme i sobre els principals episodis metamorfics de l'edat herciniana
a la península herica, en diverses localitats (a I'Oest peninsular, als Pirineus i a les serralades costaneres
catalanes).

- Prhctiques: Saber reconeixer en l h i n a prima

els minerals metamorfics (els silicats i no-silicats
principals i, també, alguns d'ells en m o s a de ma), les textures metamorfiques i els tipus de roques
metamdrfiques (aquests dos en llmina prima i en mostra de ma). Saber aplicar la nomenclatura de les roques
metamorfiques.

TEORIA
Part 1. NOCIONS FONAMENTALS

Tema 1: Introducció
El metamorfisme: definició i límits, causes i factors. Tipus de canvis metamorfics. Tipus de metarnorfísme:
Relació amb la tectonica de plaques, metamorfisme de contacte, regional, d'alta deformació i d'impacte.
Metodologia d'estudi: estudis de camp, de laboratori i aproximacions teoriques, síntesi histbrica i últirns
avengos.
Tema 2: La nomenclatura de les roques metam6rfiques
Bases. Termes referents al protolit. Termes referents a la fabrica. Termes especials. Addicions amb base
mineralogica. Addicions arnb base a les condicions P-T. Conclusions.
Tema 3: Els factors del metamorfisme
La temperatura: la g e o t h i a i el flux de calor a I'escorga, l'equació del flux de calor. La pressió litoestatica,
dirigida o tectonica. El temps: la duració dels cicles metamorfics, consideracions cinetiques i velocitat dels
processos metamorfics, les datacions relatives i absoluta dels esdevenirnents metamorfics, la trajectbria P-Tt. Models tedrics de l'evolució pressió-temperatura-temps:models d'aureoles de contacte, models orogenics
tectonicotermals. Els fluids: proves de la seva exisbincia, característiques, mobilitat del fluid, models

d'interacció fluids-solids. Els potencials químics i la transferencia de materia. La difusió intracristallina i
intercristallina La composició global: tipus, escales de variació, el sistema efectiu reaccional.
Part 2. L' EVOLUCIÓ PARAGEN~TICA1 TEXTURAL
Tema 4: L'equilibri de fases i la successió tdrica de les paragenesis minerals al Uarg de la historia p-t
Introducció: la termodinamica RepAs de conceptes basics, la regla de les fases, les relació entre composició
mineral - moda i composició global, la regla de Gibbs - Duhem, les equacions fonamentals de l'equilibri en
una paragenesi mineral. La composició mineral i global: diagrames de fase composicionals a P-T constants.
Les reaccions: reaccions discontínues univariants, reaccions continues de transferencia neta, reaccions
continues d'intercanvi, reaccions de sistema obert, representació grafica (diagrames de fase P-T, T-X, P-Xi
pseudoseccions P-T a composició constant). Influencia dels fluids. Les reaccions redox.
Tema 5: Els mecanismes de cristal*lització- reabsorció cristallina i la successió textura1 a les roques
metamorfiques
Introducció. Difusió, transferencia de massa, nucleació, creixement i reabsorció dels cristalls metamorfics.
Les textures de recristal-lització.Les textures de desequilibri. Les relacions cristal~lització- defonnació.
Tema 6: La velocitat dels processos metamdfics
Introducció. La teoria cinetica. Repb de conceptes basics. Velocitat de les reaccions metamorfiques.
Part 3. DESCRZPCI~
FENOMENOL~GICA
Tema 7: El metamorñsme de les composicions globals principals
El metamorfisme de les roques pelítiques: el diagrama composicional AFM, el diagrama P-T o graella
petrogenetica, metamorfisme incipient, la s&ie Barrow o de P mitjana, la serie de P baixa - T alta, la serie de
P alta. El metamorfisme de les roques bhiques i ultrabasiques: el diagrama composicional, el diagrama P - T i
les facies metadrfiques, metamorfísme incipient, metamorfísme hidrotennal, la serie Barrow, la serie de P
baixa - T alta, les series de P alta (esquists blaus i eclogites), la serie de T alta (granulites basiques), el
metamorfisme de les roques ultrabbiques. El metamorfisme de les roques calcaries i calcosilicatades: el
diagrama composicional, els diagrames T - X(fluid), metamorfísme amb tamponament del fluid,
metamorfisme amb tamponament de les paragenesis.
Tema 8: Els cinturons i eIs complexos metamdríics i els seus contextos geodinhmics
El grau metamdrfic, la zonació i les isogrades. Les facies metamorfiques i les series de Eicies. El
metamorfísme regional en zones d'extensió litosferica: el metamorñsme regional de baix grau de soterrament
(exemple), el metamorfisme a les de dorsals oceiniques (exemple). El metamorfisme regional en zones de
compressió litosferica (zones oroghiques): el metamorfísme d'alta pressió i ultra alta, amb T baixa (els
complexos d'esquists blaus: exernple), metamorfisme d'alta pressió i ultra alta, amb T mitjana i alta (els
complexos d'eclogites: exernple), metamorfisme de pressió mitjana (exemple), metamorfísme d'alta
temperatura: els complexos d'alt grau de migrnatita (exemple), els complexos de granulites (exemple). Els
processos d'exhumació dels complexos metamorfics i el retrometamorfisme. El metamorfisme de contacte
(exemple). El metamorfísme d'impacte (exemple). El metamorñsme d'alta deformació (exemple).
Tema 9: El metamoríisme hercinii a la penónsuia merica
Distribució i significat. Zones de metamorfísme a I'Oest peninsular. El metamorfisme hercinia dels Pirineus.
El metamorfísme hercinia de les serralades costaneres catalanes.

PRACTIQUES
curs 9912000
Les pdctiques de l'assignatura Processos Metamdfics consisteixen a observar aquests tipus 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
m6dul (sis practiques) es fa atenció al reconeixement dels tipus de roques principals, tant en lamina prima
com en mostra de ma.
Part L INTRODUCCIO
Practica 1 (4 i 6 d'octubre): Estructura de les prictiques. Els silicats en les roques metamorfiques (repas).
Part iI. TEXTüRES
Practica 2 (18 i 20 d'octubre): Aspectes generals, textures relictes i texturk tipomoríiques granoblastiques.
Practica 3 (25 i 27 d' octubre): Texhires tipomdrfiques orientades.
Practica 4 (8 i 10 de novembre): Textures tipomdrfiques reaccionals.
Part IiT. NOMENCLATURA 1 TIPUS COMPOSICIONALS
Practica 5 (15 i 17 novembre): Roques pelítiques.
Practica 6 (22 i 24 de novembre): Roques pelítiques.
Practica 7 (13 i 15 de decembre): Roques quars-feldspatiques.
Practica 8 (20 i 22 de decembre): Marbres i roques calcosilicatades.
Practica 9 (1 0 i 12 de gener): Roques basiques i ultrabdsiques.
Practica 10 (17 i 19 de gener): Roques amb nomenclatura especial.
Els dies 13 d' octubre, 3 de Novembre, 1 de decembre seran dies de repis tutoritzat de tot el material que
s'hagi treballat fins a cada una d'aquestes dates.
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** Bibliografía de preferencia, recomanada d'acord amb el programa de I'assignatura. Els llibres que tenen la
referencia TOPOGRAFIC són disponibles i es poden consultar a la Biblioteca de Ciencies de la UAB.

1. TEORIA: L'avaluació es fa tenint com a base la qualificació que s'obté d'un examen t&ric, que consta de
dues parts: la primera esta formada per preguntes de resposta curta o bé de tipus test (la valoració total 6s de
5 punis) i la segona, per preguntes de resposta més llarga, de desenvolupament de temes o comentaris
d'interpretació sobre gdfics de l'assignatura (la valoració total ésde 5 punts).
2. P ~ C T I Q U E SL'avaluació
:
es fa tenint 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'especifica en l'apariat 3.

- Confecció d'un dossier de practiques. Es valora la presentació d'un dossier (en el forrnat que s'establiri
durant el curs), de la manera que s'especifica en I'apartat 3.

-Qualificació que s'obté d'un examen prictic de dues Iamines primes i de dues mostres de ma. Cada I b i n a
s'haud de reconeixer i enumerar-ne la mineralogia (3 punts) i les textures, fent-ne un esquema i situant-hi els
minerals i les textures que es reconeguin (3 punts) i se n'haura d'identificar el tipus de roca segons els criteris
de composició global, texturals i mineralogics (2 punts). Pel que fa a les dues mostres de ma se n'haud de fer
la descripció (utilitzant els criteris que s'indicaran al llarg del curs) i també s'haura d'identificar-ne la mostrCi
(2 punts en total). Per a fer I'esquema caldri dur instruments de dibuix (especialment llapis de colors). Es
permetra consultar els apunts elaborats personalment durant el curs, pero no els apunts de qualsevol altre
tipus, especialment els atles.
3. La nota final de I'assignatura Processos Metamorfics s'obté com a resultat de la ponderació següent: [nota

de l'examen de teoria (sobre 10) x (OS)] + [nota de I'examen de practiques (sobre 10) x (0.35)] + [nota del
dossier de practiques (sobre 10) x (O.l)] + [assistencia a les practiques (sobre 10) x (0.05)]. Per aprovar
l'assignatura cal obtenir una nota de 5 punts.

És obligatori de presentar-se a ambdós edmens (teoric i pdctic). Si uda alumnela no es presenta a un dels
dos, es considerara susp&s/esa, la convocatoria li comptarh i la nota obtinguda en I'examen que s'ha
presentat es considerara nul-la.Si es presenta a ambdós exhmens i en té suspesa una part la nota final sera de
suspesíesa, i la convocatoria li comptad, pero se li reservad la nota de la part aprovada únicament fins a la
convocatoria següent. Si no es presenta a cap de les dues parts la qualificació seri de no presentadada i,per
tant, la convocatoria no li comptara.
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