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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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La  Terra  és  un  planteta  que  té  una  forma 
esfèrica. Els científics per estudiar l’interior de 
la Terra (la geosfera) l’han dividit en 3 capes: 
l’escorça, el mantell i el nucli.

La primera capa – la més  externa s’anomena 
l’escorça i està formada per roques sòlides. Hi ha 
dos tipus d'escorça: la continental i l'oceànica. 
L’escorça continental és la que hi ha per davall 
dels continents i arriba a tenir un gruix de fins 
a 70 km.  L’escorça oceànica s’estén per davall 
dels oceans, és 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 per roques foses 
molt  calentes.  Arriba  fins  als  2.900  km  de 
profunditat.

La tercera capa – la més interna – s’anomena el 
nucli i està formada per ferro i níquel (metalls). 
S’estén  dels  2.900  km  fins  als  6.400  km  (el 
centre de la Terra). Al nucli hi ha dues zones: 
El nucli extern en estat líquid i el nucli intern 
en estat sòlid.
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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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La superfície  de la Terra està fragmentada en 
trossos,  com en un puzle. Aquests trossos rígids 
s’anomenen  plaques  litosfèriques  o  tectòniques, 
tenen una profunditat  d’uns  100 km i  floten 
sobre  el  magma  (roques  foses  i  calentes)  del 
mantell.  Podem imaginar-nos  que  les  plaques 
litosfèriques  són  com  unes  galetes  que  suren 
sobre el xocolate calent (el magma del mantell).

El magma es mou perquè està format per roques 
foses  i  calentes.  Això  fa  que  -  encara  que 
nosaltres no ho notem - les plaques litosfèriques 
també es moguen molt lentament sobre el magma 
del mantell.

El moviment de les plaques litosfèriques no és 
superior a uns quants centímetres a l’any, però 
suficient perquè xoquen o se separen entre elles. 
Aquest  moviment  de  les  plaques  litosfèriques 
produeix  serralades (formació  de  muntanyes), 
terratrèmols (vibracions  del  terreny)  i  volcans 
(eixida  del  magma  del  mantell  en  forma  de 
lava, a la superfície de la Terra).

a) Observa la il·lustració. Indica 3 zones convergents, o que 
les plaques xoquen.
Africana/eurasiàtica,  nazca/sud-americana, 
eurasiàtica/filipina.
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b) Observa la il·lustració. Indica 3 zones divergents, o que les 
plaques se separen.
Nor-americana/eurasiàtica,  africana/sud-
americana, antàrtica/australiana.

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

És un cas de separació o divergència de plaques. 
La  placa  sud-americana  (a  l'esquerra)  es 
desplaça cap a occident a causa del corrent del 
magma  i  la  placa  africana  (a  la  dreta)  es 
desplaça  cap  a  orient  també  espentada  pel 
corrent del magma. Això fa que es produesquen 
dues  coses:  que  els  continents  sudamericà  i 
africà se separen cada any uns 3 cm; i que el 
magma  se  n'isca  -en  una  zona  de  l'oceà 
Atlàntic-  formant  una  dorsal  (o  cordillera 
subaquàtica).
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4) Exemple 2. Observa la il·lustració, què els ocorre a les dues 
plaques tectòniques?

És un cas de xoc o convergència de plaques. La 
placa tectònica de davall de l'oceà (a l'esquerra) 
es desplaça cap al continent on hi ha una altra 
placa tectònica per davall del  continent (a la 
dreta)  que  es  desplaça  cap  a  l'oceà  (en  sentit 
contrari). Això fa que es produesca un xoc entre 
les dues plaques tectòniques. La placa tectònica 
que  ve  de  l'oceà  (l'esquerra)  està  formada  per 
roques més pesants que la placa tectònica que ve 
del continet, això fa que la primera, al xocar, 
s'enfonsa  sobre  la  segona  i  produeix  una 
cordillera.
És el cas dels Andes.
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5) Exemple 3. Observa la il·lustració, què els ocorre a les dues 
plaques tectòniques?

És un cas de xoc o convergència de plaques.  La 
placa  tectònica  per  davall  del  continent (a 
l'esquerra)  es  desplaça  cap  a  una  altra  placa 
tectònica que hi ha per davall del continet (a la 
dreta) que es desplaça en sentit contrari.  Això 
fa  que  es  produesca  un  xoc  entre  les  dues 
plaques  tectòniques  continentals.  Les  dues 
plaques continentals estan formades per roques 
igualment pesants, això fa es pleguen i formen 
serralades immenses.
És el cas de l'Himalaia.
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6)  Observa  la  il·lustració,  indica  on  estan  situats 
majoritàriament els volcans i dóna una explicació?

La gran majoria dels volcans de la Terra estan 
situats  als  límits  de  les  plaques  tectòniques 
perquè allí  és  on més  es  fracturen les  roques, 
cosa que fa que el magma puge a la superfície 
terrestre o a l'oceànica.
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7)  Observa  la  il·lustració,  indica  on  es  produeixen 
majoritàriament els terratrèmols i dóna una explicació?

La gran majoria  dels  terratrèmols  de  la  Terra 
estan situats als límits de les plaques tectòniques 
perquè  allí  és  on  més  es  produeixen  els 
fregaments entres les roques, cosa que fa vibrar 
la superfície terrestre o l'oceànica.
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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?
Una roca és un material inert formada per una 
associació  d'un  o  més  minerals  que  forma  la 
part sòlida del planeta.

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?
Les  roques  magmàtiques es  formen  quan  el 
magma es refreda.

Les roques magmàtique es formen de 2 maneres
Les roques magmàtiques 
s’anomenen 
plutòniques si  el 
magma  es  refreda 
lentament  a  l’interior 
de la Terra.
Per exemple: el granit.

Les  roques 
magmàtiques 
s’anomenen 
volcàniques si  el 
magma  es  refreda 
ràpidament  després 
d’eixir  a  la  superfície 
de  la  Terra  per  un 
volcà.
Per exemple: el basalt.
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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?
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.

Les roques sedimentàries es formen de 3 maneres

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  o  el 
microscopi  per 
veure’ls.
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Per PRECIPITACIÓ: L’aigua salada s’evapora i queden 
les sals que formen roques.

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

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

Per  ACUMULACIÓ  D'ÉSSERS  VIUS:  L’acumulació  de 
matèria orgànica (éssers vius).

El  carbó:  format  per 
vegetals morts.

El  petroli:  format  per 
microorganismes  marins 
morts.
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10 a) 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.

10 b) 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.
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Les roques metamòrfiques

11) Com es formen les roques metamòrfiques?
Les  roques metamòrfiques es formen quan han 
estat sotmeses a pressions fortes i a temperatures 
altes,  perquè  damunt  s'han  dipositat  altres 
roques.

11 a) Com es formen el marbre i la pissarra?

La pissarra es 
forma  quan 
l'argila ha 
estat sotmesa a 
pressions 
fortes.

El  marbre es 
forma  quan 
la calcària ha 
estat sotmesa a 
temperatures 
altes.
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4.- EL CICLE DE LES ROQUES

12) 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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