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PAU SETEMBRE 2014  

SÈRIE 5, Exercici 2 (obligatori)  

[2 punts en total] 

 Després de les fortes pluges de la tardor, cada any la carretera de Bellamunt a Bellavall 

queda tallada a conseqüència dels materials desplaçats dels vessants de les muntanyes 

que impedeixen la circulació dels vehicles. 

La Irene, estudiant de batxillerat, ha decidit fer el treball de recerca sobre aquests fenò-

mens. Ha identificat tres processos diferents i n’ha fet les figures següents:  

  

Ha identificat les diferents inestabilitats gravitatòries i ha explicat en una taula com es 

deu haver format cadascuna.  

1. Empleneu la taula tal com ho faria la Irene. [1 punt]  

Dibuix Tipus d’inestabilitat Explicació del fenomen 

1 Despreniment 

Consisteix en la caiguda de blocs de 

roca, amb un recorregut total o parcial 

per l’aire. 

2 Esllavissada rotacional 

Consisteix en el lliscament a partir 

d’una superfície de trencament 

còncava. Es produeix un moviment 

giratori de la massa inestable al voltant 

d’un punt situat sobre del centre de 

gravetat. 

3 
Esllavissada planar (o 

translacional) 

Consisteix en el lliscament que es 

desenvolupa a favor de superfícies de 

debilitat planes o poc ondulades. Solen 

ser superfícies estructurals, plans 

d’estratificació, ... 
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 0,1 punts per cada tipus d’inestabilitat i 0,3 punts per cada explicació del fenomen 

correctes. Tot correcte, 1 punt. 

 2. En el treball de recerca, la Irene proposa una sèrie de mesures correctores que els 

tècnics de l’Ajuntament poden aplicar per a evitar el risc de desplaçaments quan arribin 

les fortes precipitacions la propera tardor. 

 a) Anomeneu quatre mesures correctores diferents que s’apliquen per a evitar aquests 

riscos. Per a cadascuna indiqueu una inestabilitat identificada per la Irene en què es 

podria aplicar.  

[0,4 punts] 

Mesura correctora Tipus d’inestabilitat 

- Ancoratges 

- Malles metàl·liques 

- Bancals 

- Disminució del pendent del talús 

- Construcció de cunetes 

Despreniments 

- Drenatges interiors que evitin l’acumulació 

d’aigua 

- Contraforts de formigó 

- Talussos amb formes còncaves que dificultin 

els moviments. 

Esllavissades 

 0,1 punts per a cada resposta correcta (0,05 per la mesura correctora i 0,05 per tipus 

d’inestabilitat). 

 b) La Irene també explica que les inestabilitats gravitatòries poden ser provocades per 

causes naturals, i no exclusivament per activitats humanes com la construcció de la 

carretera. Identifiqueu i expliqueu tres causes naturals que provoquen condicions 

d’inestabilitat. 

Causa natural d’inestabilitat Explicació 

Zones de relleu potencialment inestables 

Són les zones de serralada, zones 

oceàniques de talús continental, relleus 

de dorsals i muntanyes d’origen 

volcànic. 

Influència del clima 

Que provoca variacions en el nivell del 

mar, que comporta un encaix dels 

cursos fluvials i la formació de vessants 

i desnivells en el terreny. 

Característiques dels materials: litologia 

(coherència) discontinuïtats estratigràfiques... 

Les propietats mecàniques, el 

comportament dels materials, si són 

poc coherents, i els plans 

d’estratificació o les discontinuïtats 
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estratigràfiques poden ser causa 

d’inestabilitat. 

Presència de fractures Les fractures són plans de debilitat 

Inclinació dels vessants 

Els vessants, si tenen una determinada 

inclinació poden convertir-se en punts 

d’inestabilitat en front de la gravetat. 

Precipitacions importants 

L’aigua de les precipitacions pot actuar 

com a superfície lubricant i provocar 

els moviments en massa. 

Sismes 
Els moviments vibratoris dels sismes 
poden provocar la inestabilitat dels 
materials. 

Erosió Tant l’erosió fluvial com la marina. 

 Cada causa i la seva explicació 0.2 punts. Total 3 respostes. 

Altres respostes correctes i ben explicades també puntuen. 

 


