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PROCiRAMA DE L'ASSIGNATURA 

- Teoria (primera part): Tenir una visió global del fenomen del meíamorfísme, tot remarcant-ne els 
aspectes següenis: la definició, la tipologia, els tipus de contextos geoldgics, les relacions arnb la tectonica 
global i la influencia relativa dels h r s  pressió, la temperatura, la coexistencia amb fluids i variables 
cinetiques. Coneixer les bases de la nomenclatura de les roques metamdrñques. 

- Teoria (segona part): Conhixer els ttets principals de l'aplicaciá d'eines químiques i d'anilisis de 
textures per a esbrinar l'evolució de les roques metamdrñques i les relacions amb els fendmens tectonics i 
-tics. 

- Teoria (tercera part): Conhixer les observacions més importants de camp i de laboraton i les hipotesis 
genetiíues associades a aquestes observacions sobre els processos metamdrñcs dels d&rents tipus de roques, 
sobre els diversos contextos de metamorñsme i sobre els principais episodis metamoríics de l'edat herciniana 
a la península Ibkrica, en diverses localitats (a 1'Oest peninsular, als Pirineus i a les senalades costanera 
catalanes). 

- Practiques: Saber reconkixer en l h i n a  prima els minerals metamdrñcs (els silicats i no-silicats 
principals i, també, alguns d'ells en mostra de mi), les textures metamdrfiques i els tipus de roques 
metamdrñques (aquesfs dos en b i n a  prima i en mostra de d). Saber aplicar la nomenclatura de les roques 
metamdríiques. 

TEORIA 

Part i. NOCIONS FONAMFSíTALS 

Tema 1: Introducció 
El metamorñsme: deñnició i límits, causes i factors. Tipus de canvis metamdrñcs. Tipus de metamorñsme: 
Relació amb la tectdnica de plaques, metamorñsme de contacte, regional, d'alta deforrnació i d'impacte. 
Metodologia d'estudi: estudis de camp, de laboraton i aproximacions tedriques, sintesi histbrica i últims 
avenps. 

Tema 2: La nomenciatura de les roques metamorfiques 
Bases. Termes referents al prot0lit. Termes referents a la fibrica Termes especials. Addicions amb base 
mineraldgica. Addicions amb base a les condicions P-T. Conclusions. 

Tema 3: Els factors del metamorfisme 
La temperatura: la geotermia i el flux de calor a l'escorga, l'equació del flux de calor. La pressió litoestatica, 
dirigida o tectonica. El temps: la duració dels cicles metamdrfics, consideracions cinetiques i velocitat dels 
processos metamdrñcs, les datacions relatives i absolutes dels esdeveniments metamorñcs, la trajectbria P-T- 
t. Models tebrics de l'evolució pressió-temperatura-temps: models d'aurbles de contacte, models orogenics 
tectonicotermals. Els fluids: proves de la seva existencia, característiques, mobilitat del fluid, models 



d'interacció fluids-sdlids. Els potencials quhics i la transfedncia de materia La difusió intracristallina i 
intercristallina La composició global: tipus, escales de variació, el sistema efectiu reaccional. 

Tema 4: L'equiübri de fases i la successió tdrica de les paragenesh minerab d Uarg de la historia p-t 
Introducció: la tennodinamica. Reph de conceptes bhics, la regla de les flises, les relació entre composició 
mineral - moda i composició global, la regla de Gibbs - Duhem, les equacions fonameníals de l'equilibri en 
una paragenesi mineral. La composició mineral i global. diagrames de h e  composicionals a P-T constants. 
Les reaccions: reaccions discontínues univariants, reaccions continues de tnuisferhcia neta, reaccions 
continues d'intetcanvi, reaccions de sistema obert, representació grafica (diagrames de fase P-T, T-X, P-X i 
pseudoseccions P-T a composició constant). Muencia deis fluids. Les reaccions redox 

Tema 5: Els mecanismes de cristal-iitzaci6 - reabsorció cristalha i la successió textwil a les roques 
metamhrfiques 
Introducció. Difusió, transferdncia de massa, nucleació, creixement i reabsorció dels cristalls metamdrñcs. 
Les textures de recristal-lització. Les textures de desequilibri. Les relacions cristal-lització - deformació. 

Tema 6: La veiocitat deis processos metadrñcs 
Introducció. La teoria cinetica. Re& de conceptes basics. Velocitat de les reaccions metamdrfiques. 

Tema 7: El metamorfisme de les composiciins globais prineipals 
El metamorfisme de les roques pelítiques: el diagrama composicional AFIkí, el diagrama P-T o graella 
petrogenetica, metamorñsme incipienf la serie B m w  o de P mitjana, la serie de P baixa - T alta, la sQ-ie de 
P alta El metamoríisme de les roques bhiques i ultrabasiques: el diagrama composicional, el diagrama P - T i 
les facies metamdrñques, metamorñsme incipienf metamorfisme hidroted,  la serie Barrow, la serie de P 
baixa - T alta, les series de P alta (esquists blaus i eclogites), la serie de T alta (granuiites basiques), el 
metamorñsme de les roques ultrabhiques. El metamorñsme de les roques caldries i calcosilioatades: el 
diagrama composicional, els diagrames T - X(fluid), metamorfisme amb tamponament del fluid, 
metamorfisme arnb tamponament de les paragenesis. 

Tema 8: E19 ciníurom i eis complexos metam6rFics i els seus contextos geodidmics 
El grau metamdrñc, la zonació i les isogrades. Les Bcies metamdrñques i les series de ñIcies. El 
me&orfisme regional en zona d'extensió litosfenca: el metamorñsme regional de baix grau de sotenament 
(exemple), el metamorfisme a les de dorsals ocehiques (exemple). El metamorfisme regional en zones de 
compressió litosfirica (zones orogkiques): el metarnorfisme d'alta pressió i ultra alta, amb T baixa (els 
complexos d'esquists blaus: exemple), metamorfiime d'alta pressió i ultra alta, amb T mitjana i alta (els 
complexos d'eclogites: exemple), metamorfisme de pressió mitjana (exemple), metamorfisme d'alta 
temperatura: els complexos d'alt grau de migmatita (exemple), els complexos de grandites (exemple). Els 
processos d'exhumació dels complexos metamdrñcs i el retrometamorfisme. El metamorñsme de contacte 
(exemple). El metarnorfisme d'impacte (exemple). El meiamofisme d'alta defonnació (exernple). 

Tema 9: El metamorñsme herciniii a la penÓnsula Ibhrica 
Distribució i significat. Zones de metamorfiime a 1'Oest peninsular. El metarnorñsme herciniti dels Pirineus. 
El metamorñsme hercinia de les serralades costaneres catalanes. 
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