
GEOGRAFIA 1R ESO 

SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG 

 

TREBALL: 

Hola xics i xiques 

Comencem amb el llibre de geografia. Els primers temes ja els heu donat en 

l’assignatura de biologia per tant, nosaltres incidirem en aquest curs en 

altres aspectes com l’estudi dels continents, incidirem en Europa i Espanya i 

finalment l’estudi del clima i fenòmens relacionats amb els aspectes propis 

de la geografia. 

En tot cas,  tots els anys comencem aquest volum de geografia repassant 

aspectes que ja donàreu a principi de curs en biologia. Per això us he 

preparat aquesta fitxa que heu de fer al llarg d’aquesta setmana. 

1.- En primer lloc consulta aquesta web sobre la deriva continental i fes un 

breu resum. 

https://infogeologia.wordpress.com/2010/05/17/deriva-continental-alfred-

wegener/ 

 Visualitza els següents vídeos de uns minuts de durada i fes un resum de 

cadascú: 

https://youtu.be/xJ4qWN-BUn0 

https://youtu.be/tHjS3d5vM_I 

https://youtu.be/zqxGpjzdVM0 

https://youtu.be/q5tTpFOMpL4 

 

A continuació consulta el llibre pàgina 36, punt 01.2. Com pots observar, el 

llibre no tracta en profunditat  aquest aspecte i per això tu has 

d’aprofundir més. 

https://infogeologia.wordpress.com/2010/05/17/deriva-continental-alfred-wegener/
https://infogeologia.wordpress.com/2010/05/17/deriva-continental-alfred-wegener/
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Ara, contesta les següents qüestions:  

- Explica, amb les teues paraules  la teoria de la deriva dels 

continents 

- ¿Quina persona/s va/n  proposar la teoria de la deriva dels 

continents? ¿Per què pensava que els  continents estaven units en 

el passat? 

- ¿Quines proves van trovar-se a favor d’aquesta  hipòtesi? 

- ¿Per què aquesta  teoria no va convèncer els  seus contemporanis? 

 

2.- Estudiem els terratrèmols i els tsunamis. Per conèixer aquests 

fenòmens visita aquestes pàgines web i fes un breu resum de cadascuna: 

https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/terremotos/que-son-los-

terremotos/ 

https://spaceplace.nasa.gov/earthquakes/sp/ 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/terremotos 

Observa els següents vídeos i resumeix cadascú. Posa títol i resum:  

https://youtu.be/sk_x58kM_70 

https://youtu.be/yV93ViS8zP8 

https://youtu.be/SbejEAjj0j0 

Ara respon a les qüestions: 

–¿Què és un terratrèmol? 

–¿On es produeixen? Relaciona la localització deis  terratrèmols amb la  

tectònica de plaques 

–¿Què es la magnitud d’un  terratrèmol? ¿Cóm se mesura? 

–¿Poden  predir-se els terratrèmols?  

Ara investiga amb aquests vídeos (de tan sols uns minuts) on resumiràs 

també què és un tsunami: 

https://youtu.be/1azIHJLUv2M 

https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/terremotos/que-son-los-terremotos/
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https://youtu.be/HwXDMk_KBhE 

https://youtu.be/KB-TO5kq5Aw 

https://youtu.be/hKK5yItCZmM 

https://youtu.be/5mW7wljz6us 

https://youtu.be/33K8L3Emei8 

https://youtu.be/BH2lvyAv1ug 

A continuació contesta a les preguntes: 

- Què és un tsunami? 

- Quines causes el provoquen? 

- Quines efectes té? 

- Investiga un tsunami recent, cerca informació i descriu amb 

fotografies què va ocorrer. 

 

3.- Repassem: 

A) Pàgina 17 del llibre de geografia, exercici 9    

B) Pàgina 24     “                    “          exercici 3 (a,b,c) 

C)     “    33     “                    “                 “     3 i 10 

D)     “     54      “                    “                 “     1 
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