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o J;idL-.s fsradi.stiqiics ¡irirnien que 
cxistcixcn Lins 500 \'ii!cans acriiis al LJüLORS 
pianeta. D'aquests uns 20 o 30 siilen entrar 
en crupciü cada any. Els dncLimentals 
CÍL-IUÍIÍCS O les noticies de catástrofes relacionades 

ainliel \iilcanisnicsolcnser coniiins en els niirjansdecomunicació. 
Un tema atractiu 
Les ¡matices d'iina criipcif') vnlcanica constltiicixen un 

espectacle tascinant. Si'in niolts els clcments que s'apleguen per 
crear aquesta sensació: el cnntrasf de la pcJra fcta foc, t'estctica dVín 
tiics i.rartifici naturaU, el niisteri J'iin i)ri,L;en suhterrani dcscnnci;Lil, 
el risc d'una activitat Llesrriictura i, en definitiva, revivleni 
impotencia de rhomc enfront de tanta cnerRÍa desbocada. 

L'estudi deis vülcans es, de hen segur, un deis temes mes 
atractiüs per ais akimnes d'assignatures de Cicncies Naturals n 
Geología. Els docents no iiauríem de desaprofitar aquesta 
preJisposició favorahle per tal de portar els volcans a l'aula i 
utilitiar tots els recursos a i'ahast per conduir l'aprenentatge del 
tema adequant-lo al nivel! de tractament desitjat. 

D'altra banda, la singidarirat i excepcional estar LIC 
conservació del fet volcanic al nosire territoti pennct 
complementar el trehall de l'auia i el lahoratori amh visites i 
acri\'itats de canip. La zona volcánica de la Garrotxa, el 
vulcanisnie de rEnipordá, de la Valí de Llé'iiicna o de la depressió 
de la Selva juguen el paper Je veritahles aules, de i'olcan.s. Una 
ampia oferta d'itineraris de natura, equipaments museístics, 
centres de gcstió J'espais naturals faciliten la dcscoherta del medí 
utilitzant els volcans com a centre d'interes. 

ELS VOLCANS A L'AULA 
Una proposta de programa 

Si fem memoria, és prohahle que el coneixement personal 
que tenim deis volcans hat;i estat adquirit en assignatures de 
ciencies naturals i quedi limitat a les típiques classificacions: 
vulcania, hawaia, pelea, islandia... en el marc deis tamhé 
coneguts «cinturons de foc». Tanmateix. no podem reduir 
l'enorme potencial del tema a un simple esciuema classificatorE. 

B R U S I Í^ - • 1 • . n - . •) n 

yue es un volca: 1 er que entra en erupcio, rer que 
rARRES ascendeix el magma? D'on provenen els magmes? 

Quines parts té un volca? Es ]t(it preilir el risc d'una 
erupció? A quina temperatura snrt la lava d'un volca? 

Están extingits els volcans de la Garrotxa? Ĉ al protegir els 
\-olcans? Totes at]uestes només son uns qiianis exemples de 
pregunles sui^^erents per inlnKÍiiir el trehall del viilcanisme. 

Per ex]ilicar el concepie tic volca i comprenilic els 
aieeanismes eniptius tjue els generen, seria ho desenvolupar 
alguns coniinguts previs de geología general, com son 
restruciiira de la térra, la tectónica de plaques, la classíficacio 
general de les roques, els terrarremols, entre d'altres. En aquest 
eontcxf ja sera possihie d'avani^ar en aspectes mes específics com 
la genesi i l'ascens deis magmes, els mecanisnies eruptius, els 
producies wdcánics (solids, líquitls i gasosns) els tipus 
d'erupcions, els editicis vidcanics, les nianÜestacions 
posterupcionals, les aplicacions deis uialerials volcantes, etc. 

Certamen!, pero, aiiuesvs eontinguls no poden ser ahori.lats 
íntegrament peL alumnes de qnalsewii nix'ell i.rensenyament. Si 
hé no podiMii dnnar una recepta exacta en la seqüenciació deis 
continguts. resulla lori,'a raonahle que en els cicles d'educació 
intantil o primaria, per exemple, s'íntroducixín només conceptes 
de tipus descriptiu ileis materials i de la morfología exterior (que és 
un volea?, com siai les roques volcaniques?), mentre que en la 
secundaria es tractin aquells conceptes que tacin referencia a la 
dinámica deis tenomens volcanics i es trehallin aspectes 
procedí mentáis (com es genera un volca?, quíns scín els criteris de 
classíficacio de les roques volcaniques?) que determina el tipus 
il'erupcions i edifícis volcanics?). En el hatxillerat ja es pot 1er 
esment d'aspectes mes complexos com la Jíferencíació magmarica, 
el risc volcanic, la interpretació tie camp. etc. 

Recursos didactics per a l'auia i el lalioratori 

A llanda tiel malerial iiihliognific, del qiial us oíerim un llislal al 
final d'aquest article, exísteixen també altres recursos per trehallar el 
vulcanisme a l'aula o al InKiratori. En resscnyem uns quants: 

Ets LiHííioriMails, ja sigiiin vítleos o peidícules, son un exceHenr 
material de suport per a un trehall del vulcanisme peri.|ue penneten 
visualit:ar exemples dinamics del fenomen i laciliten així la 
comprensió del procés de formació deis edifícis volcanics i les colades 
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Esqtiemi's hiihi^mfics. toioi-nifics i nuulcls de phisliliiui 
(rolí-uns t'ilifids volcíiiiics rco¡ií:uts pvrulinniws df sccinitlíiriíi. 

Áiiiiiiiiiw di' /'-> de rr.scolti AIIIICXÍIde Giiiiiid de! ii¡r.\ 9jiA>4 
ín'hdlliiiu ti Viuda vi ¡t'iiiti díis V(>ICÍIII.\, 

de lii\'¡i. Tiiinhé les Jiüpiwirivw pcrnicron acdstnr J'LIIIH toriiKi innli 

iné.s sif;ii¡lk;itiv:i l;i niiijoriii JLIS asix'cics tnictius ;i nivell rcnric. 

Eís reculh de noticies reprcsentL-n un clcmcnt motivLulnr 

excepcioniíl . Ens sorprendria la gnuí Lnianrir;ic de noticies, 

reportar^ícs, o fotofíríifics relacionades iimh els vnlcans que 

aparcixcn al liaría d'un any en cls mirjans de conumicació. La 

implicaciú deis alumnes en la recerca, oxpoMcló i interpretado 

Jaqucst material propicia un interéssostiniiiit jxd tema. 

ELs e.v/íL'rmiení.s senzilk de modelització d'um crujido. Potscr el 

mes conetíii t - p e r o no per a ixo, nicnys il l i i s t ra t iu - és la 

comparació ile l'ascens LICIS ma^mcs amh el procés que té lloc a 

Tinierior d'iina ampolla d'aiíJiia amh t̂ as, pasosa o ca\'a. Fd ina^nia 

a Tinieriot de !a ierra es pot comparar amh el eontinmit d'al.^una 

d'iiciuestes ampolles. Qiian el tenim en rcpds, a dins, només hi 

podein \'eure un Iiqnid ja que el fias que conté esta dissolt. En el 

uio[iient que el ma,[;ma troha una e.SL]Lierda l'aprotita per pujar i, en 

di.smiiiuir la pressió, el í̂ as L|ue contenia ptu \'iatjar a través del 

líi|uid i conccntrar-se en homholles, que é.s el mateix que passa 

quan nosaltres sacscfíem ¡'ampolla. Si l'ohrim, igual que quan el 

maíima consef^ueix ílestapar el conducre. el líquid surt a l'exterior 

arrosscfíat peí yas en íoniia J'esquitxcis o tra^ments de mai^ma. 

Un aitre experiment niolt espectacular consisteix en simular 

una erupció volcánica i la (ntniaciri d 'un con a partir deis 

producres expeldits. L'expeiiéncia cal realit:ar-la en un espai 

rclativameni oheri o airejai i rcquereix del sefíücnt material: un 

con fahricaí amh una lamina de coure (amh un angle entre 19,5° 

i 20°), luia taula de suport, un fiasco de dicromat d 'amoni 

ííranulai i una meixa de magnesi. Per fer l'experiment es coMoca 

la uieixa dins del con ile coure amh una certa dispo.sicin espiral i 

es rehleix el con amh el dicromat sense compactar. En cncendre 

el fil Je magne.si coinen<;a la ignició del dicromat que, en sortir 

expehli t i retVedar-se, formara projíressivament un con i un 

cráter. L'expericncia sol realit:ar-.sc dues ve l a j e s : una a les 

fosques per evidenciar l'espectacularitat de l'erupció i una amh 

la sala iMuminada per realizar la formació del con. 

Les refm)ííiiccít)ii.s amh pksíííiiiti, que permeien ter maquetes ile 

les parts d'un volca o deis Jiferenis lipus d'edificis volcánics. 

LL'.S CKÍ'íiTOoii.s ííc roques volcimiques laciliten la íanuliarització 

deis ;ilunuies ainh els materials que troharan al camp. Hom pot ter 

una petiía ex]tosicit>, nehallar els criteris de classificació, o assajar 

la identilicaclt» de le.s tliverses musties. 

LES AULKS DE VOLC.ANS 

Lii visita a algún volca, relativament ^en:illa a les nostres 

comarque-s, és de per si un atractiu turísiic i amplia e! ventall 

d';ipreñentatge sohre el Milcanisme. El trehal! autonoin o guiat en 

alloraments tje materials volcanics pos^ihilita aproíundir en 

determinats conceptes i procediments. 

Es iMia realirat, pero, i¡ue la curio>ii¡it i.¡ue genera en els 

alumnes el tema del vulcatiisme -sohretot en els mes petits- quan 

associen els volcans al loe, i per tant a L|uelcom iiiteressant i 

atractiu, es con\'erteix en desencant quan \'isiien una de les iones 

volcániques. Alia no els es possihle d'ohser\ar ni grans rius de la\'a 

incandescents, [li coliuiuies ile fum de t]uilóniefres d'ali;aila, ni 

espumes de foc que els siicarrimin la roha. El que hi poden \'eure 

son pedrés inertes o, en el millor deis casos, muntanyes Limh una 

morlologia mes o menys cónica, practicament sempre recohertes 

d'una ahunttant vegetacii». Quan el magma es refreda i esdevé roca 

eU \'olcans perden el dinamisme que els convertía en e.spectacle. 

Tanuiateix, esta en les mans deis docents rccnnduir la possihle 

tlecepcii'i inicial cap a un terrenv que sigui mes la\'orahle per a 

l'aprenenratge. El trehall de camp e,s pot plaiitejar com un procé.s 

t|ue ens permetra des\'efllar la historia d'una acti\átaf volcánica 

esdevinguda ta milers o milions (.ranys. 

Linteres pels temes d'educacii'i amhiental al nosire ]\\ís ens 

permet gaudir de nomhrosos maieriaLs i equ ipamen t s Lpie 

faciliten la descnherta del tet volcánic de les nostres comarques. 

Si hé els materials de trehall sohre el vulcanisme de la Valí de 

Llémena i de la crossa de Sant Halmai son recents i suposeíi un 

reconeixement creixent de la valúa d'aqucsts indrcrs, no hi ha 

duhte que és a la zona \'olcanica de la Garrotxa nn la diversitat 

de recursos és mes nomhrosa. 

Els recursos didáctics de la :ona voleaniea de la Garrotxa 

Existeixen tlins el ¡xirc una xarxa i.lc quin:e itineraris pedestres 

(nou dV-ll,-. coai¡ileiameni senyalitiats} que ens permeten accedir a 

alguns deis \'olcans mes represeniaiius de la :ona. com siín el volca 

del Mont.sacopa, el volca de Santa Margarida n el wilca del Croscat. 

LValtra handa hi podem irohar un conjunt (.retiuipaments que ens 

poden ser útilsperorganitiar una \'isita olins i tot per a conduirda. 

En els t|uatre centres d'iiitormació del Pare Naiural Je la zona 
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Vi.siii li'iiii \ínip il'aliíiimvs elepriiiuiiin 
alMii.sfii ík'ls Vokiiiisd'OUi! 

Siiiiitla ilf cciiup aiiih cxcoUirs iliñfiida per un servvi 
de f>iiies de la Gumxxit. 

volciinicii de Í;i G;irrorxíi, sitiiats ;il C;is;il Juis Volt:;ins d'Olot (TLI 
26 62 02), ii can Serní ¡i l'aparcamunc Je la Fatít'da d'cn Jorda, a 
can Passavent al volca del Croscat i a can Vayreda a Santa Pan 
s'atencn totes nquelles consultes referents ais indrets que es pcxlen 
visitar, les activitats a realit:ar i eLs servéis disponihics dins l'ainbit 
del pare natural. En qualsevol d'aqtiests centres es pot trohar 
intormació específica sobre els millors itineraris per realitzar amh 
finips cscolars o organitzats i ta normativa específica que refíeix 
alt̂ un d'aqiiests itineraris, S'lii pot tiemanar també per ais diferents 
coidectiiis J'ediicació ambienta! que treballen dins I'ambit de la 
:ona volcánica: servéis de yuies, cases de colonies i fíranyes-escola, 
els qiials ofereixen la possibilitat d'aconipanyat els ĵ riips diirant el 
treball de camp i rcalit:ar activitats pedagógii|iies de diletents tipus. 

Al Casal deis Vnlcans s'hi troba també el Miiseti deis Volcans 
de TAjiintament d'Olot que correspon a la secció de Ciiiincies 
Natiirals del Musen Comarcal de la Garrotxa. Aquest museu 
consta de dues parts: la primera dedicada a vulcanisme on s'bi pot 
obser\'ar la maqueta de la zona volcánica de la Garrotxa i tot un 
conjunl de panells explicatius sobre diversos aspectes deis \'olcans; 
a mes, s'bi troba l'estació sismoíofíica connectada a la .\arxa 
d'estacions del Servei Geologic de Catalunya. La segona mostra, a 
partir Je diferents diorames, una representado deis principáis 
ecosistenies de la comarca: l'ahinar, la roureda, la fageda, el bosc 
de ribera i la vegetació de zuñes obertes. La visita a at-juest nuiseu 
pot Ser un recurs molt i'itil cniíi a introjucció a la visita de camp. 

El Centre de Documentació del Pare Natural de la zona 
volcánica t,le la Garrotxa. es troba ubicat a can Jorda a la Faĵ eda J'en 
Jorda. Es, junt amb el Casal deis Volcans, una Je les seus de Tequip 
de ycsrió del pare natural, Es possible consultar-bi tant material 
bibliografic com audiovisual, tant de vulcanisme com d'altres ámbits 
de temática ambiental. Cal concertar previament bora de visita. 

Un altre deis equipaments i.|ue ofereix informació sobre la 
zona volcánica i la po.ssibilitat d'organitzar estajes és el Camp 
dJAprenentatt:e i el Centre de Recursos Peda^jóf^ics de la 
Garrotxa, del Departament d'Ensenyament. Es troben situats a 
l'Escola Llar, al poblé de la Canya. 

Diivid Brusi és [̂ eñleg. Unitat de Geología, 
Departament de Ciencies Ambientáis (UJG). 

Dülofü Farros Os tícoloya. Servei de Giiius del Pare Natural 
de lii Zi>nii Volcán ica J e la G i i m ) t x a . 
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