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Grans tipus

DETRÍTIQUES
Conglomerats, gresos, llims, argiles

QUÍMIQUES I BIOQUÍMIQUES
Calcàries, dolomies, margues

ORGANÒGENES
Carbó, petroli



Processos geològics externs que intervenen en la formac ió d’una roca 
sedimentària



Modalitats de transport de sediments per un corrent fluv ial

Transport dels sediments 

Feu clic per afegir un 
esquema





Sediments: graves, sorres, llims i argiles del riu Ric ardell al seu pas per
Biure d’Empordà



COMPACTACIÓ+CIMENTACIÓ+DIAGÈNESI
Sediments incoherents-------------Roques compactes



Pèrdua d’aigua i compactació+ precipitació química (Si O2, CaCO3), 
cimentació



CONQUES SEDIMENTÀRIES
AMBIENTS SEDIMENTARIS



Conques i ambients sedimentaris

Feu clic per afegir un 
esquema





Sedimentació en la plataforma continental 



Sedimentació en la plataforma continental 



Sedimentació en talús i plana abissal





El riu Fluvià prop de la desembocadura a la badia de Ro ses, a St. Pere 
Pescador



Platja de St. Pere Pescador. Els sediments aportats pel s rius al mar són
represos per l’onatge i sedimentats de bell nou tot forman t la platja



Dunes a la platja de St. Pere Pescador, formades per la  tramuntana



Duna a la platja de St. Pere Pescador



Deriva litoral. Transport de sediments tot al llarg del li toral; 
l’onada aporta sediments i el corrent de ressaca en retira, la 

resultant és la deriva litoral de sentit paral·lel al litora l



Plana deltaica formada pels rius
Fluvià. Muga i Ter on s’han
generat els Aiguamolls de 

l’Empordà



Els Aiguamolls de l’Empordà; es veu la maresma amb les l lacunes –
llaunes-



Aiguamolls de l’Empordà a l’hivern. Els sediments han e stat aportats pels
rius Fluvià, Muga i Ter



Llauna, als Aiguamolls



Aiguamolls de l’Empordà



Dunes costeres, tipus barjan, a la platja de Maspaloma s, Gran Canaria



Platja de Castell, Palamós, Girona



Sedimentació a l’eocè a Terrades



Calcàries a St. Magdalena de Terrades



Gresos, a Biure d’Empordà



Gresos a Sta. Pau amb granoclassificació



Gresos a Sta. Pau



Conglomerats i gresos St. Llorenç del Munt



Conglomerats de Montserrat



Sorres amb estratificació encreuada a Arizona



Transport i sedimentació pel vent, en àrees desèrtiques



Delta de l’Ebre. L’Ebre en arribar al Mediterrani, s edimenta part de la seva
càrrega sòlida que ha anat incorporant al seu pas per les terres catalanes 

i aragoneses i la rebuda pels seus tributaris Segre, No guera,…



Secció teòrica d’un delta





Cordó litoral que ha originat l’albufera de Valencia



La Manga del Mar Menor; la barra sorrenca ha tancat l a badia formant així
l’albufera



En albuferes, i llacs es produeix la sedimentació de e vaporites



Mar interior de Catalunya, era terciària



Muntanya de sal de Cardona



Sals a Tunissia



Sals a Tuníssia



Sals a Turquia



Sedimentació de carbonats en plataforma continental o  llacs que 
originaran roques carbonatades, calcàries, margues,  dolomies



Cingles de roques carbonatades del Far i Rupit



Penya- segats de roques carbonatades a Altafulla



Cingles de calcària a Sta. Magdalena de Terrades



Roques carbonatades a Costoja



Explotació de marbres a Macael, Almeria



Penya- segats calcaris de Les Medes



Les Medes, calcàries



Foraminífers en calcària



Pammukale, Turquia. Manantials d’aigües termals que port en en 
dissolució CO3Ca en sortir a la superfície desprenen CO2 i  

precipiten el CaCO3





Trampa petrolífera



Trampes petrolíferes


