
 

EL PLANETA TERRA 

La Terra és el planeta on 

habitem i hi podem distingir 

tres parts: 

1. La geosfera és la part

sòlida de la Terra. 

2. La hidrosfera la 

forma l’aigua de les 

mars, dels oceans, 

etc., i ocupa unes tres

quartes parts de la geosfera.

3. L’atmosfera és la part més externa. La forma una mescla de gasos 

(principalment nitrogen i oxigen). 

De forma pràcticament esfèrica, el seu diàmetre fa devers 13000 km

LA GEOSFERA 

A la geosfera s'hi distingeixen tres

capes concèntriques, que es diferencien

per la composició de les roques que

contenen: 

 L’escorça és la capa que forma

els continents i el fons de les
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mars. Té de 5 a 70 km de gruix, segons el lloc, i la formen roques 

solides lleugeres.

 El mantell fa devers 2900 km de gruix. La temperatura del mantell 

és molt alta i per això les roques que el formen estan foses i 

comprimides. Aquestes roques foses formen el magma.

 El nucli fa uns 3500 km de radio. La part externa del nucli la formen 

roques foses. Però l'interior del nucli és sòlid i esta format, 

fonamentalment, per ferro. Es calcula que al centre del nucli la 

temperatura arriba als 7300°c.

LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES 

L’Escorça de la Terra no és sencera, sinó que està dividida en nombroses 

plaques, anomenades  plaques litosfèriques, disposades com les peces d'un 

trencaclosques enorme.

Les plaques litosfèriques "suren" i es mouen molt lentament per damunt el 

mantell (uns quants centímetres l'any), de manera que s’empenyen,  separen 

i es freguen les unes amb

les altres.

Aquests moviments són els

que provoquen la formació

de les grans serralades,

dels volcans, dels

terratrèmols i dels

tsunamis  etc.

2



La majoria d’aquests canvis són difícils de percebre, perquè duren milions 

d’anys
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Un volcà és una muntanya que

esta connectada amb l’interior

de la Terra a través d’una

esquerda que hi ha a l’escorça i

que rep el nom de xemeneia. 

Per aquesta xemeneia hi puja el 

magma que hi ha al mantell

terrestre. Quan el magma surt

a la superfície a través del

cràter del volcà  s’anomena lava. 

Cada vegada que surt lava pel volcà es diu que es produeix una erupció. De 

vegades la lava surt de manera tranquil·la i forma rius de lava.

En altres casos la lava pot sortir d’ una manera bastant explosiva i llavors el

volcà expulsa lava en forma de còdols, cendra i altres fragments sòlids.

Classes de volcans 

1. Un volcà actiu és aquell que ha entrat en erupció durant els darrers 

cinc mil anys  i amb probabilitats de tornar a entrar en erupció. 

Segons aquesta definició, existeixen més de 500 volcans actius en 

tot el món. 
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2. Un volcà en erupció és aquell que està emetent lava,  gasos, o 

materials volcànics, com cendres, escòries o bombes. 

3. Un volcà extingit o apagat no sembla que hagi d'entrar en erupció 

cap altra vegada, no obstant, perquè un geòleg classifiqui un volcà 

com a probablement extingit hauran de passar centenars de milers 

d'anys sense que el volcà hagi sofert una erupció.
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Els terratrèmols són una sèrie de sacsejades que es produeixen a l’interior 

de la terra i que fon vibrar la

superfície de la Terra. 

Un terratrèmol s'origina en un punt

anomenat focus a causa del

fregament de les plaques  i les

sacsejades formen ones sísmiques.

Si el terratrèmol és molt fort, quan aquestes ones arriben a la superfície 

produeixen grans esquerdes i moviments de terra. Tot això provoca la 

destrucció del que hi ha a la superfície.

Els terratrèmols poden ser

detectats per uns aparells

anomenats sismògrafs. Una agulla

molt fina va marcant damunt un

paper el moviment que produeix el

terratrèmol aquests gràfics que dibuixa l’agulla s’anomena sismogrames
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Tsunami és una paraula japonesa que significa “ona del port.” Representat 

per dos paraules, “tsu” i una altra  “nami”, significa agitar.

la paraula en català terratrèmol submarí” està mes relacionada amb la 

causa, és a dir

el

terratrèmol.

Els tsunamis

són

pertorbacions

ocorregudes

al mar, producte d'un terratrèmol. Aquests terratrèmol  poden estar 

causats pel  desplaçament d'una falla, o a enfonsaments submarins. 

. En aquests casos es produeixen un moviment vertical ( com una gran ona ) 

de la massa d'aigua al llarg de la falla i es genera una ona a la superfície o 

“tsunami”. 
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Una rissaga és un fenomen meteorològic que es produeix ocasionalment en 

algunes costes mediterrànies, com en la costa de les Illes Balears.

En les rissagues es produeixen oscil·lacions del nivell del mar en ports, cales

o badies, motivades per causes meteorològiques com els forts vents, aire 

càlid en nivells baixos de l'atmosfera. És una pujada i baixada brusca del 

nivell del mar en molt poc temps (minuts o fins i tot segons) que, quan són 

molt intenses, solen produir destrosses als vaixells que estan amarrats i 

inundacions en els ports. 

 L’ última gran rissaga a Ciutadella de Menorca, la més important en 20 anys,

es va produir el 15 de juny de 2006, amb oscil·lacions de fins a 4 metres que

van provocar desperfectes a nombroses embarcacions. Perquè es produeixi 

una rissaga d'aquestes característiques s'afegeixi una tempesta amb forts 

vents i canvis bruscos de la pressió atmosfèrica. En les rissagues més 

comunes, les oscil·lacions del nivell del mar són de 60 a 120 cm
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Un huracà és un vent d'una força 

extraordinària. Moltes vegades 

passen de 300 km per hora. Es 

formen sobre els oceans i n'hi ha 

molts al clima tropical.

A les costes asiàtiques, banyades 

pel mar de la Xina, els huracans es

diuen tifons.

Un tornado ( O CAP DE FIBLÓ) és

una pluja molt forta en un espai 

molt petit i acompanyada d'un 

vent fort, que gira en espiral a 

gran velocitat i destrossa tot allà 

per on passa. Els tornados son 

mànegues d'aire que poden destrossar cases, cotxes, arbres... La major 

part de els tornados es produeixen a la costa est dels Estats Units.
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Un tornado és una tromba intensa i violenta d'uns 100 metres diàmetre. Un 

tornado és capaç d'elevar objectes molt pesats. Pot durar,aproximadament,

de vint a trenta de minuts. Aquest fenomen és capaç d'arrencar arbres de 

soca-rel.

Activitats : 
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El planeta Terra – 

1. Quina és la capa més externa de la Terra? 

2. Les persones han  arribat mai al centre de la Terra? 

3. Quines són les tres capes sòlides de la Terra? 

4. De que esta feta la Terra sòlida?

5. Quin gruix té l'escorça terrestre? 

6. Quina part de la Terra no és sòlida? 

7. De que esta formada? 

8. Hi ha alguna part de la Terra que estigui formada per 

9. Quina profunditat pot arribar a tenir el mantell terres? 

10. Quina forma té la Terra?  

11. És un planeta gran o petit dins el sistema solar? 

12. Quin material hi ha al nucli de la Terra? 

13. Com es denomina la capa sòlida de la Terra? 

14. Quina de les tres capes de la Terra és la més prima? 

15. Que és l'atmosfera? 

16. Quina capa esta situada enmig de les altres dues? 

17. De quins gasos esta formada l'atmosfera terrestre?

18. Que passaria si la Terra no tingués atmosfera?

Les plaques litosferiques 

19. Per que diem que /'escorça terrestre no és sencera .

11



20. Que són le plaques lítosferíques? 

21. Com es va formar la serrala

22. da de l'Himàlaia? 

23. Que poden produir els moviments de les plaques  ?

24. De quines tres maneres diferents es pot moure una placa 
respecte a una altra?
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25. Que són els terratrèmols? .

26. Que son les ones sísmiques? 

27.  Que és l'epicentre d'un terratrèmol?,

28. Com es determina l'epicentre d'un terratrèmol? 

29. Què signifiquen els conceptes magnitud i intensitat?

30. Quins danys pot causar un terratrèmol al terreny?

31. Què s'ha de fer en cas de produir-se un terratrèmol?

Volcans 

32. Els volcans apareixen en qualsevol lloc o la seva localització 
obeeix a alguna causa concreta?

33. Tots els volcans són semblants o podem diferenciar diferents 
tipus de volcans ?

34. D'on procedeix la lava que surt per la xemeneia dels volcans ?

35. Tria en cada cas la resposta correcta:

Els volcans i els terratrèmols es produeixen sobretot…

a) …en els països menys desenvolupats.

b) …seguint els límits entre les plaques.
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c) …a l’atzar per tota l’escorça de la Terra.

El punt de l’interior de la Terra on s’origina un terratrèmol…

a) …rep el nom de sisme.

b) …rep el nom d’hipocentre.

c) …rep el nom d’epicentre.

36. Explica els diferents tipus i il·lustra'ls amb les seves 
respectives imatges
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I ARA…
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Experimento i investigo

1. Construcció de la maqueta d’un volcà.

OBJECTIU: Construcció d’una maqueta de volcà 

MATERIAL: 

 Una capsa de cartró
 Un got
 Cartolina
 Bicarbonat sòdic
 Vinagre
 Colorant vermell
 Sorra humida
 Plastilina

PROCÉS A SEGUIR:

a) Poseu-vos una bata o una samarreta vella per no tacar-vos la roba i poseu
una mica de bicarbonat sòdic dins el got. Aquesta part representarà el focus
del volcà.

b) Amb la cartolina, feu un cilindre que sigui tres o quatre vegades més alt que
el got i que l'envolti. Aquest cilindre representarà la xemeneia del volca.

c) Feu tres o quatre forats al llarg de la xemeneia i envolteu-la de plastilina.
Deixeu oberta la part de dalt i feu uns túnels que arribin fins als forats. 

d) Poseu el  muntatge anterior  dins la  capsa de cartó  i  cobriu-lo  amb sorra
sense que tapi ni els túnels ni la part de sobre del volcà.

e) Poseu unes gotes de colorant vermell dins mig got de vinagre i aboqueu-ne
el contingut a la part superior del volcà, de manera que vagi a parar en el
got on hi ha el bicarbonat sòdic.

f) Allunyeu-vos una mica, observeu que passa i expliqueu-ho.
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