
 

 
 

 
 
 

TEMA 13.  

VOLCANS I TERRATRÈMOLS. 

CONSTRUCCIÓ D’UN VOLCÀ 

https://www.youtube.com/watch?v=PPZfaO3TPf0 

Teniu de temps per a lliurar el treball fins el  

5 de juny 

 Copia i resols el exercicis: 

1. Per què és fonen les roques?. Enumera els tres factors(pàg 244) 

2. Fes un quadre de fletxes  dels processos d’una erupció 

volcànica.(pàg 245) 

3.  Activitats 2,3 i 4 de la página 245 

4. Fes un quadre de fletxes de les parts d’un volcà, fent un breu 

resum de cada part. 

5. Fes un quadre de fletxes dels productes volcànics(pàg 246) 

6. REALITZA LA FITXA :  

  ELS PERILLS  

DE LA TERRA II: ELS TERRATRÈMOLS 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPZfaO3TPf0
http://www.colegiomercurio.org/


 

Unitat 14 Volcans i terratrèmols 
 
 
 
 

Els perills de la Terra II: terratrèmols 

 
Recorda 

– Un terratrèmol es produeix quan s’allibera bruscament l’energia elàstica acumulada en la 
roca per trencament o moviment d’aquesta. 

– Aquesta energia alliberada es propaga des del focus sísmic en forma d’ones. 

– L’energia d’un terratrèmol es mesura per mitjà de l’escala de Richter i els efectes que 
produeix, per mitjà de l’escala actualitzada de Mercalli. 

 

Fins ara, els intents de predir temporalment els terratrèmols han fracassat, però coneixent-ne 
les causes, es podran predir espacialment? 

Les grans fractures de les roques s’anomenen falles. A continuació, en la figura de 
l’esquerra, tens un mapa amb les principals falles de la península Ibèrica. 

La figura de la dreta correspon a un mapa que recull la sismicitat de la península Ibèrica i de 
les zones pròximes. La grandària dels punts es correspon amb la magnitud dels sismes, i el 
color, amb la profunditat (de menys a més profunds: roig, groc, verd i blau). (Font: Institut 
Geogràfic Nacional). 

 

 

 

1. Compara els dos mapes. Hi observes alguna relació entre el mapa de falles i la 
localització dels focus sísmics? 

2. Quines són les zones on s’ha produït un major nombre de terratrèmols? On s’han 
produït els de més intensitat i magnitud? 

3. S’hi podrien produir tsunamis? En cas afirmatiu, a quines zones costaneres? 

 

 

 

 



 

Copia i contesta les tres preguntes sobre esta fitxa. 

 

El treball es podrà lliurar fins el 29 de maig. 

 


