
El relleu i el modelat 
Unitat 5 



El relleu és el conjunt de formes que presenta la superfície de la Terra tal i 

com el coneixem ara i que ha trigat milions d’anys en formar-se.  

El relleu fa referència tant a les formes de les terres emergides com a les del 

fons del mar. 



La representació del relleu es fa per mitjà de mapes 

topogràfics 



Principals formes del relleu de la superfície terrestre 



Principals formes del relleu costaner 



Principals formes del relleu submarí 



Arc-illes 



Turons testimoni 



Congost: Colorado Canion  



Delta 



Vall glacial 



Serralada 



Els processos geològics externs 

Meteorització 

Erosió 

Transport 

Sedimentació 

Els processos geològics externs 





Meteorización 



La meteorització 

És el procés d'alteració o descomposició (disgregació) de les 

roques superficials per l'acció conjunta de l'atmosfera, de l'aigua i 

dels esser vius. 



Disgregació de les roques a causa de la meteorització 



Meteorització 

Física o mecànica Química 

Per escalfament i  

refredament de les roques (termoclàstia) 

Per efecte del gel - desgel de l’aigua 

(gelifracció o crioclàstia) 

Biològica 

(ruptura mecànica o alteració química) 

Canvis de composició de la roca 

Dissolució 

Oxidació 

Carbonatació 

Hidratació, hidròlisi Descompressió 



Meteorització física deguda a variacions de temperatura de les roques 



Meteorització física 

produïda per l’efecte del 

gel – desgel en zones 

d’alta muntanya 

(gelifracció) 



Meteorització física produïda per l’efecte del gel – desgel en zones d’alta muntanya 



Meteorització física deguda als 

processos de contracció i 

dilatació al desert (termoclàstia). 



Meteorització química dels granits 

(carbonatació i hidròlisi) 



Granit alterat per acció de la meteorització química 

(carbonatació i hidròlisi) 



Meteorització química de roques calcàries 

(dissolució) 



El sòl resulta de la meteorització (física o química) de les roques. Està format 

per partícules sòlides, aigua (lliure, adsorbida o en forma de vapor) i aire 

(lliure o dissolt en l'aigua).  



Erosió 

És el procés de desgast i evacuació dels materials desgastats de la 

roca per acció de processos geològics exògens com la pluja, els corrents 

superficials d’aigua o gel glacial, el vent, els canvis de temperatura o 

l’acció dels éssers vius.  



Transport 

Els materials dissolts són transportats en dissolució (transport químic), 

mentre que les partícules sòlides són transportades en forma sòlida 

(transport físic).  

En aquest cas les partícules poden ser transportades de diverses maneres: 

en suspensió, per flotació, per saltació, per rodolament o per arrossegament 

o reptació. 



Sedimentació 

 

Quan s'acaba el transport es produeix la sedimentació. Els materials 

transportats es dipositen per acumulació de les partícules sòlides o per 

precipitació dels materials dissolts. Aquests materials són els sediments. 

 

La precipitació dels materials dissolts es produeix com a conseqüència de 

variacions físiques o químiques del medi aquós (canvis de temperatura, de 

pressió, etc.). En moltes ocasions, els éssers vius afavoreixen aquests canvis. 

Aleshores es parla de precipitació bioquímica. 



Les estructures sedimentàries 

Estratificació 



Laminació 



Laminació encreuada 



Sedimentació graduada 



Les conques sedimentàries 

Són zones extenses de la superfície terrestre que presenten subsidència 

i, conseqüentment, un reompliment degut a l'acumulació progressiva 

de sediment 



Agents geològics externs 

El vent 

Les glaceres 

Les aigües salvatges 

Els rius 

Les aigües subterrànies 

El mar 

Un agent geològic és un sistema 

natural que fa l'erosió, el 

transport i la sedimentació i 

modela el paisatge. 

Els agents geològics externs 



Agents geològics externs: el vent (modelat eòlic) 

Duu a terme la seva acció per tota la superfície terrestre. És un agent eficaç 

en absència de vegetació, on hi ha materials fins solts, i vents constants, 

com als deserts i les platges.  



Agents geològics externs: les glaceres (modelat glacial) 

Tenen una capacitat d'erosió i transport molt gran. L'acció està restringida a les 

zones polars i d'alta muntanya.  



Agents geològics externs: les aigües salvatges (modelat torrencial) 

Són les que corren per la superfície després d'una pluja forta. Tenen una gran 

capacitat erosiva als llocs on les pluges són escasses però molt torrencials. 



Agents geològics externs: els rius (modelat fluvial) 

Són cursos permanents d'aigua. La capacitat d'erosió i transport depèn del 

cabal i la pendent que tingui el riu.  



Agents geològics externs: les aigües subterrànies (modelat càrstic) 

L'acció erosiva consisteix en dissoldre les roques del subsòl solubles, principalment 

les calcàries i els guixos. 



Agents geològics externs: el mar (modelat litoral) 

És duu a terme a les costes i als penya-segats, on les ones els desgasten i les 

corrents marines transporten els materials.  



ACCIÓ GEOLÒGICA DE LES AIGÜES SUPERFICIALS (AIGÜES SALVATGES, 

TORRENTS I RIUS) 

L’aigua superficial realitza els següents processos geològics: 

•Erosiona el material procedent de la meteorització de les roques 

•Transporta el material erosionat 

•El diposita en les zones més baixes del planeta (mars, oceans, llacs...) 

Erosió Transport Sedimentació 



Acció geològica de les aigües salvatges  

 

Les aigües salvatges són corrents d'aigua que provenen de precipitacions recents 

i que flueixen sense cap curs fix.  

 

La seva acció depèn de:  

· La quantitat d'aigua que circula  

· Les característiques del terreny 



Els xaragalls: són solcs que es formen en terrenys homogenis, insolubles i 

tous i que tinguin una certa inclinació. 



El conjunt de xaragalls en una zona forma un paisatge anomenat 

“badland” 



Erosió provocada per les aigües salvatges en terrenys tous: badlands 





Els rasclers: són canals separats per arestes o crestes irregulars que es 

formen en terrenys impermeables constituïts per materials que es dissolen 

fàcilment  





Els pilars coronats: són formes columnars que tenen roques de més duresa al 

damunt. Es formen en terrenys heterogenis on les roques dures s'intercalen amb 

materials tous, de tal manera que els materials durs protegeixen les parts inferiors 

més toves de la erosió.  



Acció geològica dels torrents 



Els torrents són corrents d’aigua intermitents i de poca longitud formats en 

terrenys de pendent pronunciat i que transcorren per una llera fixa.  



La conca de recepció: és la part alta del torrent, generalment en forma 

d’embut, on es reneixen les aigües salvatges que baixen pel pendent. Aquest 

fenomen la produeix l’erosió.    

El canal de desguàs: és la llera o llit principal del torrent. Està situat a la zona 

intermèdia del torrent, hi predomina el transport.    

El con de dejecció: és la part baixa del torrent, generalment en forma de con, 

on les aigües arriben de un riu o un altre torrent més gran, generalment al fons 

d’una vall. Aquest fenomen la produeix la sedimentació.  





Sedimentació torrencial: cons de dejecció 



Sedimentació torrencial: ventalls al·luvials 



Ventall al·luvial 



Ventall al·luvial 



Sediments al·luvials 



EL MODELAT FLUVIAL 



Domini de l’erosió 

Domini del transport 

Domini de la sedimentació 



http://www.kalipedia.com/popup/popup.html?titulo=Partes+de+un+r%EDo&tipo=imagen&url=/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/tierrayuniverso/20070417klpcnatun_105.Ees.LCO.png


Erosió fluvial: vall en forma de V (curs alt) 



Les cascades són formes típiques d’erosió del tram alt d’un riu 



Etapes en l’evolució 

d’una cascada 



Altres formes 

resultants de l’erosió 

del riu en aquest tram 

són: 

•gorges 

•congosts 





Grans blocs de roques 

arrossegades per la 

força de l’aigua en les 

zones altes dels rius 



Tram mitjà d’un riu 

L’aigua discorre per zones amb menys pendent i la velocitat de l’aigua 

disminueix, augmenta l’amplada del llit i del cabal.   



Els meandres són típics del tram mitjà d’un riu 





Evolució dels meandres 



Curs o tram baix d’un riu 

Es produeix la sedimentació dels material arrossegats 









Sedimentació de 

material fi (sorres, 

llims i argiles) a la 

desembocadura 

del riu 



Desembocadura en estuari 

Les marees i els corrents 

marins no permeten 

l’acumulació de sediments a 

la desembocadura 



Materials dipositats per un corrent d’aigua 

Nom del fragment Diàmetre 

Llim < 1/256 mm 

Argila 1/256 mm a 1/16 mm 

Sorra 1/16mm a 2 mm 

Graves Entre 2 mm i 256 mm 

Blocs Superior a 256 mm 



Acció geològica del vent 



EL VENT 

 

El vent és un agent geològic extern i és molt actiu en zones de clima 

sec.  

 

El conjunt de formes creades per l’acció constant del vent és el que 

anomenem Modelat Eòlic.  



Tempesta de 

sorra al Sàhara 



Els mecanismes d’erosió que produeix el vent són:  

 

•Deflació, que consisteix en l’acció d'arrossegament i transport de petites 

partícules.  

 

•Abrasió, que és el desgast que pateix una roca pel xoc amb les 

partícules que transporta el vent.  



Acció geològica del vent 



Formació i evolució de les dunes 





Abrasió eòlica 



Abrasió 







Deflació 



Hamada o reg (desert pedregós)  



Erg: desert de sorra 



Desert pedregós 





Els aqüífers són formacions de roques que poden emmagatzemar aigua i ser 

explotada per diferents usos (consum humà, reg, indústria…) 

Acció geològica de les aigües subterrànies 



Acció geològica de les aigües subterrànies 

Actuen dissolent alguns tipus de roques (calcàries, guixos, sals) 

 



Les principals formes del modelat que hi trobem son:  

 

•Les galeries i coves, que són galeries comunicades amb l'exterior, 

amb desenvolupament majorment horitzontal. 

 

•Els avencs son galeries verticals. 

 

•Les dolines són depressions circulars en forma d'embut formades per 

l'enfonsament d'alguna sala.  

 

•Els rasclers (lapiaz) són conjunts de solcs alineats, formats per 

dissolució en la superfície d'una roca, a cel obert o sota terra.  

 

•Els espeleotemes o concrecions formades per la precipitació de 

carbonat de calci amb formes molt variades (estalactites, estalagmites, 

columnes, banderes...). 

 



Formes del relleu càrstic 



Evolució d’un 

relleu càrstic 



Rasclers 





EL KARST 







Dolines 



DOLINA 



Dolina 



Avenc 



Avenc 





Estalactites 



Estalagmita 



Banderoles 



Estalactites, estalagmites, òrgans 



Cova 



Altres formes del relleu càrstic 

Tosca calcària 
Congost (vall profunda de parets 

verticals 



Acció geològica del gel 



Parts d’una glacera 

Les glaceres són 

masses de glaç que 

avancen molt 

lentament per les 

valls i que tenen una 

enorme capacitat de 

erosió i de transport 



Elements del 

relleu glacial 



Horn 



Circs glacials 



Aresta 





Seracs 





Morrenes 











SERACS 

 



















MORRENA TERMINAL 



MORRENA TERMINAL 



CREVASSE 





RIMAYA 



RIMAYA 



RIMAYA 



ACCIÓ GEOLÒGICA DEL MAR 



L’acció erosiva del mar és deguda a la força de les onades i dels materials 

que aquestes fan impactar sobre les roques de la costa (abrasió) 





PLATAFORMA DE ABRASIÓN 







FARALLÓ 





Barra de sorra costanera i 

formació d’una albufera 







Tómbol 





Cordó litoral 



Fletxa 



Platja 


