
TEMA 7 – LA GEOSFERA

Quadern

Cognoms:_____________________________________________

Nom:_________________________________________________

Data:_______________

Nivell: 1r d’E S O Grup:_______

1.- L’INTERIOR DE LA TERRA O LA GEOSFERA

2.- LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

3.- LES ROQUES
La classificació de les roques

4.- EL CICLE DE LES ROQUES

Més informació: 

www.lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com

https://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2009/10/11/1-el-regne-moneres-els-bacteris-i-els-cianobacteris/


1.- L’INTERIOR DE LA TERRA O LA GEOSFERA

1) A continuació tens unes il·lustracions que t'informen sobre 
la composició de l'interior de la Terra.
Explica  -de  manera  ordenada,  detallada  i  científica-  les  3 
capes en  què està formada la geosfera.
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2.- LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

2)  Les  plaques  tectòniques  o  litosfèriques  són  14  grans 
fragments o blocs formats per l'escorça i la part superior del 
mantell.
Segons la informació que tens a continuació, explica què són 
les plaques tectòniques, com actuen i què originen.
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a) Observa la il·lustració. Indica 3 zones convergents, o que 
les plaques xoquen.
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b) Observa la il·lustració. Indica 3 zones divergents, o que les 
plaques se separen.

3) Exemple 1. Observa la il·lustració, què els ocorre a les dues 
plaques tectòniques?

9



4) Exemple 2. Observa la il·lustració, què els ocorre a les dues 
plaques tectòniques?
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5) Exemple 3. Observa la il·lustració, què els ocorre a les dues 
plaques tectòniques?
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6)  Observa  la  il·lustració,  indica  on  estan  situats 
majoritàriament els volcans i dóna una explicació?
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7)  Observa  la  il·lustració,  indica  on  es  produeixen 
majoritàriament els terratrèmols i dóna una explicació?
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3.- LES ROQUES

Granit Calcària

Observa el fragment de roca de la fotografia (esquerra). Si et fixes 
podràs apreciar que està format per components diversos que són 
els minerals. El mineral de colr gris és el quars, el de color negre 
s'anomena mica i  el  blanc es  diu feldespat.  Aquesta roca és  el 
granit.
La  majoria  de  roques  estan  formades  per  diversos  minerals. 
Tanmateix, algunes roques estan frmades per només un mineral. 
És el cas de la roca calcària que està formada només pel mineral 
de la calcita.

8) Segons la informació anterior, què és una roca?

3.1.- La classificació de les roques

Les  roques  es  classifiquen,  segons  com  s’han  format,  en  tres 
grups:

Tipus de roques segons com s'han format
Roques 

magmàtiques
Roques 

sedimentàries
Roques 

metamòrfiques
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Les roques magmàtiques

9) Com es formen les roques magmàtiques? Com es formen 
les roques plutòniques i les roques volcàniques?
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Les roques sedimentàries

10) Com es formen les roques sedimentàries? Com es formen 
les  roques  per compactació,  les  roques  per evaporació  i  les 
roques per acumulació de matèria orgnànica?
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10 a) Explica com s'ha format el petroli.

10 b) Explica com s'ha format el carbó.
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Les roques metamòrfiques

11) Com es formen les roques metamòrfiques?
 

11 a) Com es formen el marbre i la pissarra?
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4.- EL CICLE DE LES ROQUES

12) Explica el cicle de les roques.
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