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Què és una roca? 

BNCRocks, una nova App 

BCNRocks és una App interactiva per 

l’aprenentatge de la Geologia a partir de 

l’observació de les roques utilitzades en la 

construcció d’edificis emblemàtics. Des de la 

Bàrcino romana construïda amb roques de 

procedència local principalment fins a la 

Barcelona globalitzada d’avui, amb la 

utilització de roques ornamentals d’arreu del 

món. 

 

PER A IOS I ANDROID 
L’aplicació és gratuïta i pot 

operar en els dos tipus de 

plataformes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BCNRocks 

Les roques del carrer ens parlen 

Com es formen?  

Les roques poden ser, 

segons el seu origen, 

1) Ígnies, formades a 

partir del refredament 

d’un magma.  

2) Metamòrfiques,  

formades a partir de 

roques sotmeses a 

pressió i temperatura. 

3) Sedimentàries, 

formades en zones 

superficials de 

l’escorça terrestre per 

acció de la biosfera i 

la hidroatmosfera. 

Una eina per conèixer les roques prop 

de casa 

GRÀFIC O IMATGE 

. 

Una roca és un 

agregat natural d’un 

o més minerals, i 

formada com a 

conseqüència d’un 

procés geològic com 

la sedimentació, el 

vulcanisme, etc.   

Les roques, a part 

de minerals, també 

poden presentar 

altres components 

com fòssils, 

porositat, ciment,  

vidre o fluids. 

No oblidis que: 

Les roques i els seus components ens 

informen sobre les condicions de la seva 

formació. 

Roca sedimentària amb fòssils Roca ígnia amb minerals  

Roca ígnia amb vidre  volcànic Roca sedimentària amb ciment 

Depenent de la configuració 

del mòbil, l’App s’instal·larà en 

català o en castellà, i en anglès 

per a la resta d’idiomes. 



BCNRocks. L’App 

Explora els edificis i les 

roques amb les quals van 

ser construïts. 

Cada ruta, de 5 o 6 punts, 

permet descobrir alhora 

roques sedimentàries, 

ígnies i metamòrfiques. 

Cada ruta està plantejada 

per fer-se en 1.30 h. 

  

EXPLORA                     ELEMENTS 

L’App té tres eixos de treball 

Hi ha dos eixos per treballar de manera remota  

des de qualsevol lloc: ELEMENTS, amb els edificis 

i roques que es poden trobar en els recorreguts, i 

LABORATORI, per experimentar continguts de 

manera interactiva. L’altre eix EXPLORA, pensat 

per fer rutes amb geolocalització 
 

OBJECTIUS: 

 

 

Visita edificis emblemàtics de la ciutat, coneixent la 

seva història i amb quines roques es van construir. 

Ambdós elements estan enllaçats. 

LABORATORI 

ELEMENTS: inclou 30 edificis 

emblemàtics de Barcelona, 

quines roques s’hi troben i la 

seva història. 

ELEMENTS: inclou 22 tipus 

diferents de roques en què 

majoritàriament s’ha construït 

Barcelona. 

EXPLORA: inclou diferents rutes, 

bé des de la localització de 

l’usuari o bé seguint l’etapa de 

construcció dels edificis. 

LABORATORI: permet 

manipular les roques i 

experimentar amb diferents 

processos de formació. 

Introduir la Geologia 
de forma atractiva 

en un context urbà. 

Identificar de forma interactiva 
les roques de façanes i 

paviments, conèixer la seva 
formació i els processos que 

han intervingut en ella. 

Importància dels 
materials geològics 

al nostre entorn. 

Experimenta virtualment amb 

roques i processos geològics. 
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Què pots aprendre amb aquesta App? 

Utilitat ornamental de les roques 

L’edificació de BCN a través de les roques 

Registre dels processos geològics 

Les roques es transformen les unes en les altres a 

través de l’anomenat Cicle de les Roques.  

Els components de les roques i de la relació entre 

ells ens donen informació sobre els processos que 

les han formades, i registren les condicions físiques, 

químiques i biològiques del seu medi de formació. 

NEANDREA 
TÀRRACO 

Barcelona 

Segle XVI 

Segle XXI 

Quars-monzonita. Roca ígnia coneguda 

com a marbre Troadense o granit 

Violetto. Prové de la regió de Troia, 

l’actual Turquia. 

Roques sedimentàries 

Calcària amb rudistes Gres 

Roques metamòrfiques 

Pissarra Migmatita 

Bàrcino romana. “Pedra de 

Montjuïc”. Temple d’August 

Barcelona gòtica. Apareix la “Pedra 

de Girona”. Casa de l’Ardiaca 

Barcelona modernista. Noves roques 

de la península Ibèrica. Casa Milà 

Barcelona moderna. Les roques es 

globalitzen. Portal de l’Àngel 42 

Segle II Segle XII Segle XX 1974 

La base de la columna és quadrada, de 

construcció més recent, amb 4 tipus 

diferents de roques: calcària negra amb 

rudistes (País Basc), Jaspi de Tortosa 

(Catalunya), marbre blanc (Andalusia), 

granit (Extremadura) i reposen sobre un 

travertí (Alacant). 
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Roques ígnies 

Granit Basalt 
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Parcialment subvencionat per: 
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