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1.- L'INTERIOR DE LA TERRA

“Viatge a l'interior de la Terra”
La Terra és un planeta de forma esfèrica lleugerament aplanat  als pols. El 
seu radi equatorial és  de 6.378 km i el seu radi polar 14 km inferior. Vivim 
a sobre de la Terra. Tota la nostra vida es desenvolupa a la seva superfície. 
Però, què hi ha a sota dels nostres peus? Quines pistes, quins mètodes tenim 
que ens informen de què hi ha realment allà baix?
Probablement  la  via  més  evident  cap  a  l'interior  de  la  Terra  siguen  els 
volcans. D'on ve la lava (o magma) dels volcans? Podem pensar que per 
davall de les roques que trepitgem hi ha magma, és a dir, roques calentes i 
foses.  Ara  bé,  si  hem dit  que  el  radi  de  la  Terra  té  6.378  km,  podem 
assegurar que la Terra està tota plena de magma? Si volem estudiar  com 
són les zones més internes haurem de trobar un altre mètode.
Els científics (geòlegs) saben que el so no es transmet a la mateixa velocitat 
per un medi que per un altre. Tots hem vist a les pel·lícules de l'oest com 
algú posava l'oïda sobre el  ferro de les vies del  tren per tal  de saber si 
aquest era a prop, ja que el ferro transmet el so a molta velocitat. Si hagués 
posat l'oïda sobre la terra no hauria escoltat el so perquè aquesta transmet el 
so a baixa velocitat. Examineu la gràfica següent i sabreu la velocitat de les 
ones de so d'alguns materials (o roques).

Per tant, els científics han enviat cap a l'interior de la Terra unes ones de so 
i segons la velocitat han sabut de quin material està format l'interior de la 
Terra.
I han comprovat que la Terra, el planeta que trepitgem, no és uniforme per 
dins com ho pot ser una bola de vidre. Si poguéssem fer un viatge al seu 
interior descobriríem que, a més d'augmentar la temperatura, els materials 
que anàssem travessant serien molt diferents: roques foses com les que ixen 
pels volcans en forma de lava (o magma),  roques molt  calentes,  roques 
sòlides però deformables, metall líquid o metall sòlid,... 

2



1A) Com està format l'interior de la Terra?

L'interior  de  la  Terra  s'anomena  la  geosfera.  Els 
científics per estudiar-la l'han dividida en 3 parts 
segons els materials pels quals està format: l'escorça, 
el mantell i el nucli.
La  primera  capa  -la  més  externa-  s'anomena 
l'escorça i està formada per roques sòlides com les 
que  podem  veure  a  la  superfície.  L'escorça 
continental és  la  que  hi  ha  per  davall  dels 
continents i arriba a tenir un gruix de fins a 90 
km.  L'escorça  oceànica s'estén  per  davall  dels 
oceans, és la més prima i arriba fins als 12 km de 
grossària.
La segona capa -situada davall de l'escorça- es diu 
el mantell i està formada pel magma que són roques 
molt calentes i foses. Arriba fins als 2.900 km de 
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profunditat.
La  tercera  capa  -la  més  interna-  s'anomena  el 
nucli i  està formada per ferro i níquel (metalls). 
S'estén dels 2.900 fins als 6.378 km (el centre de la 
Terra).  El  nucli  extern està  format  per  ferro  i 
níquel en estat líquid, i el nucli intern per ferro i 
níquel en estat sòlid.

1B) Deixem sobre la superfície de l'aigua trossos de fusta de 
dimensions diferents, tal com indica la il·lustració. Observem 
les diferents profunditats sobre l'aigua que presenten els blocs 
de  fusta.  Sabries  dir  per  què  l'escorça  continental  és  més 
profunda que l'escorça oceànica?
Els  blocs  de  fusta  representen  l'escorça  i  l'aigua  el 
mantell (magma). Els continets tenen més massa i, per 
tant, s'enfonsen més en el magma del matell (uns 90 
km).  Tanmateix,  l'escorça  oceànica  és  més  lleugera  i 
s'enfonsa poc en el magma del mantell (uns 12 km).

1C) Com saben els científics per quins materials està format 
l'interior de la Terra si no l'han vist mai?

Perquè els científics han enviat cap a l'interior de 
la Terra unes ones de so. Segons la velocitat de les 
ones  de  so  saben  de  quin  material  està  compost 
l'interior de la Terra.
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2.- LES PALQUES TECTÒNIQUES

2)  Què  són  les  plaques  tectòniques?  Què  formen  els 
moviments d'aquestes plaques tectòniques?
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La capa superior i rígida de la la Terra (l'escorça i 
la part superior del mantell) està fragmentada en 
trossos,  com  en  un  puzle.  Aquests  trossos  rígids 
s'anomenen  plaques  tectòniques,  tenen  una 
profunditat d'uns 100 km i floten sobre el magma 
(roques  calentes  i  foses)  del  mantell.  Podem 
imaginar-nos que les plaques tectòniques són com 
unes galetes que suren sobre el xocolate calent (el 
magma del mantell).

Les  plaques  tectòniques  es  mouen molt  lentament 
(uns pocs cm a l'any) perquè suren sobre el magma 
del mantell i aquest està format per roques calentes 
i foses que també es mouen lentament.

Aquests moviments lents de les plaques tectòniques 
fan que aquestes xoquen, se separen o llisquen entre 
elles. Això fa que es formen serralades (conjunt de 
muntanyes),  terratrèmols (vibracions del terreny) i 
volcans (eixida del magma del mantel en forma de 
lava a la superfície terrestre).
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3.- ELS VOLCANS

3A) Què són els volcans? Com es formen?

Al mantell hi ha temperatures i pressions elevades i 
això fa que estiga format per  roques  calentes  i  foses. 
Aquestes roques calentes i foses s'anomena el magma.

El magma del mantell -a causa de les temperatures i 
pressions elevades- s'acumula entre 3 i 30 km de la 
superfície terrestre i forma la cambra magmàtica.

Els  gasos  que  es  formen fan pujar  el  magma per  la 
xemeneia i se n'ixen per una obertura de la superfície 
terrestre anomenada el cràter.

Els volcans poden expulsar 3 tipus de productes: gasos, 
laves (el magma en forma semilíquida) i  piroclasts (el 
magma en forma de pedres).
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3B) On hi ha més volcans?

Hi  ha  més  volcans  als  límits  de  les  plaques 
tectòniques perquè  quan aquestes  xoquen  o  se 
separen  augmenten  les  temperatures  i  les 
pressions  del  magma i  clivellen  amb  facilitat 
l'escorça terrestre.

També  hi  ha  volcans  -encara  que  menys-  a 
l'interior  de  les  plaques  tectòniques ja  que  el 
magma s'acumula a les cambres magmàtiques i 
clivella l'escorça. Per exemple, les illes Canàries 
i les de Hawaii s'han format d'aquesta manera.
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4.- ELS TERRATRÈMOLS

4A) Què són els terratrèmols? Com es formen?

Un terratrèmol es produeix quan les  roques es 
fracturen entre  5  i  700 km de  profunditat  a 
causa dels xocs, separacions i lliscaments de les 
plaques tectòniques.

El lloc de l'interior de la Terra on s'origina el 
terratrèmol s'anomena l'hipocentre. Les roques es 
trenquen  a  l'hipocentre  i  a  partir  d'ell  es 
produeixen les vibracions.

La zona de la superfície de la Terra on més es 
noten  les  vibracions  s'anomena  l'epicentre.  Les 
vibracions del  terratrèmol disminueixen en la 
superfície  de  la  Terra  conforme  s'allunya  de 
l'epicentre.
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La  intensitat  dels  terratrèmols es  mesura  en 
l'escala de Richter que va dels 0 als 10 graus. A 
partir  de  5  graus  produeix  danys  importants. 
L'aparell  que  mesura  la  intensitat  dels 
terratrèmols s'anomena sismògraf.

4B) On hi ha més terratrèmols?
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A l'igual que els volcans, hi ha més terratrèmols 
als  límits  de  les  plaques  tectòniques perquè 
quan aquestes xoquen, se separen o llisquen, es 
fracturen les roques a l'escorça o la part superior 
del mantell i produeixen vibracions.

També hi ha terratrèmols -encara que menys- a 
l'interior  de  les  plaques  tectòniques perquè hi 
ha  llocs  on  també  es  fracturen  les  roques  de 
l'interior de la Terra.

4C) Què és un tsunami? Com es forma?

Un tsunami és un terratrèmol (a vegades un volcà) que 
s'origina davall de la mar.

El  terratrèmol  (o  el  volcà)  eleva  bruscament  el  fons 
marí i alça un gran volum d'aigua.  En alta mar, les 
ones només tenen un metre però molta velocitat.

Quan les ones s'acosten a la superfície terrestre freguen 
el  fons  marí  que  té  poca  profunditat.  Això  fa  que 
disminuesca la velocitat però les ones s'alce molt més. 
Poden aconseguir desenens de metres d'alçada i la mar 
penetra per la costa, tot i causant danys importants.
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