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1.- EL RELLEU DE LA TERRA

1A) Què són les  terres emergides? Quins són els  principals 
tipus de relleu de les  terrers emergides?

Les  terres emergides són aquelles que es troben 
per damunt del nivell de la mar.

El principals tipus són:

Les serralades muntanyoses: són les cordilleres de 
la superfície de la Terra formades pels xocs de 
les plaques tectòniques.

Les planures: són zones altes i planes.

Les  depressions:  són  zones  baixes  i  planes.  Es 
formen  a  les  proximitats  dels  rius,  entre 
muntanyes.
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1B) Què són les terres submergides? Quins són els principals 
tipus de relleu de les  terrers submergides?

Les terres submergides són aquelles que es troben 
per davall del nivell de la mar.

El principals tipus són:

Les plataformes continentals: són la continuació 
dels  continents  per davall  de la  mar fina als 
200 m de profunditat.
Les  dorsals:  són  les  serralades  muntanyoses 
submarines.
Les planes abissals: són les planures submarines.
Les illes volcàniques: són illes formades per la 
lava refredada després d'eixir a la supefície pels 
volcans submarins.
Les  fosses:  són  depressions  a  gran  profunditat, 
allargades i estretes.

3



2.- ELS TIPUS DE ROQUES

2A) Com es formen les roques MAGMÀTIQUES?

Les  roques  magmàtiques es  formen  quan  el 
magma, procedent del mantell, es refreda.

 Les  roques 
magmàtiques 
s'anomen 
volcàniques si 
el  magma  es 
refreda, 
ràpidament, 
després d'eixir a 
la superfície de 
la Terra per un 
volcà.

  Les  roques 
magmàtiques 
s'anomen 
plutòniques si 
el  magma  es 
refreda, 
lentament,  a 
l'interior  de 
l'escorça.
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2B) Com es formen les roques SEDIMENTÀRIES?

Les  roques sedimentàries es formen a la superfície de la Terra 
quan el vent, la pluja, els rius, la mar -erosionen, transporten i, 
finalment, sedimenten (dipositen)- les roques en un lloc.

Per compactació: 
El  pes  dels 
materials 
compacta  les 
roques  i  l'aigua 
les cimenta.

El  conglomerat: 
si  els  fragments 
són  còdols  molt 
visibles.

L'arenisca: si els 
grans  són  fins 
però visibles.

L'argila:  si  els 
grans  són 
partícules  molt 
fines  i  és 
necessari 
utilitzar la lupa 
per veure'ls.

Per precipitació: 
L'aigua s'evapora 
i queden les sals 
que  formen  les 
roques.

La  calcària: 
formada  per 
closques 
trencades d'éssers 
vius.

La  sal  gmma  o 
sal  comuna: 
formada  per  la 
sal,  una  volta 
s'ha  evaporat 
l'aigua.

Per  acumulació 
d'éssers  vius:  Les 
temperatures  i 
pressions  altes 
sobre  éls  éssers 
vius.

El carbó: format 
per  vegetals 
morts.

El  petroli: 
l'acumulació  de 
microorganismes.
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2C) Com es formen les roques METAMÒRFIQUES?

Les  roques metamòrfiques es formen quan han 
estat sotmeses a pressions fortes i a temperatures 
altes.

 Es  forma 
quan  l'argila 
ha  estat 
sotmesa  a 
pressions 
fortes.

 Es  forma 
quan  la 
calcària ha 
estat sotmesa a 
temperatures 
altes.
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2D) Per tant, quins són els 3 tipus de roques que hi ha a la 
Terra, segons com s'han format? Emplena la graella següent 
amb roques de cada tipus.

Les roques es classifiquen, segons s'han format, 
en:

 roques magmàtiques, si es formen del magma.

 roques sedimentàries, si es formen de l'erosió, 
el transport i la sedimentació a la superfície de 
la Terra.

 roques  metamòrfiques,  si  es  formen  per  la 
pressió i la temperatura altes de les altres roques.

Tipus de roques i exemples
MAGMÀTIQUES SEDIMENTÀRIES METAMÒRFIQUES

Basalt
Granit

Conglomerat
Arenisca
Argila

Calcària
Sal gemma

Carbó
Petroli

Pissarra
Marbre
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3A) Explica com s'ha format el petroli.

A  l'aigua  hi 
havia  éssers 
vis.

Les  plantes  i 
els  animals 
anaven 
morint-se  i 
s'acumulaven 
al fons.

La terra es va 
dipositar 
damunt d'ells 
i les pressions 
i  les 
temperatures 
altes  van 
formar  el 
petroli  i  el 
gas natural.

El  petroli  i 
els  gas 
natural  van 
quedar 
atrapats entre 
les roques.

3B) Explica com s'ha format el carbó.

A la Terra hi 
havia 
plantes.

Les plantes 
anaven 
morint-se i 
s'acumulaven
.

La terra es va 
dipositar 
damunt 
d'elles i les 
pressions 
altes van 
formar el 
carbó.

El carbó va 
quedar 
atrapat entre 
les roques.

8



3.- EL CICLE DE LES ROQUES

4) Explica el cicle de les roques.

Primer, el magma que hi 
ha a l'interior de la Terra 
(a la part superior del 
mantell) té temperatures 
elevades i això fa que 
s'òbriga pas a través de 
l'escorça. Si el magma es 
refreda abans d'eixir a la 
superfície terrestre es 
formen les roques 
magmàtiques plutòniques 
i si el magma es refreda 
després d'eixir pels volcans 
es formen les roques 
magmàtiques volcàniques.
A  continuació,  les  roques 
magmàtiques  s'erosionen 
(es  trenquen)  pel  fred,  la 
neu,  el  vent  i  la  pluja. 
Són transportades pel vent 
i els rius i dipositades en 
un lloc. Són compactades i 
cimentades i es formen les 
roques sedimentàries. 
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Més  tard,  aquestes  roques 
sedimentàries  sofreixen 
pressions  fortes  de  les 
roques  que  es  dipositen 
damunt.  Això  fa  que  les 
roques  sedimentàries  es 
transformen en  les  roques 
metamòrfiques.
Finalment,  les  roques 
metamòrfiques  s'enfonsen 
a  la  part  superior  del 
mantell  on  hi  ha  el 
magma.  El  magma  està 
format per roques calentes 
i  foses  que  circulen 
lentament pel mantell.  Si 
tornen  a  pujar  cap  a 
l'escorça o a la superfície 
terrestre  es  transformaran 
en les roques magmàtiques 
(plutòniques  o 
volcàniques)  i  el  cicle 
tornarà a començar.

Per tant, la superfície de la Terra i les seues roques 
no han sigut sempre les mateixes. Les roques que hi 
ha a la Terra es transformen de manera contínua i 
ho fan molt lentament (després de milers d'anys), 
tot i canviant el paisatge.
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