
SOLUCIONARI Unitat 14 Volcans i terratrèmols 

 

  1                                                                  Biologia i Geologia 1r ESO  
                  
 

El gel, el vent i el mar 
Unitat 14 │ Volcans i terratrèmols 

Observa i reflexiona  

En els últims 500 anys s’han produït 19 erupcions a Canàries. Encara que els intervals 
que les han separades han sigut molt variables, calcula amb quina freqüència es 
produeix una erupció en aquest arxipèlag. 
A partir d’aquestes dades, la freqüència d’erupcions a Canàries és d’una cada 26 anys, 
aproximadament. 

 

Quina va ser la causa que es formaren diversos cons volcànics submarins? 
Els alumnes d’aquestes edats no solen veure els cons volcànics com a resultat de l’erupció, 
sinó, més aviat, com a estructures prèvies a l’erupció. Convé, en conseqüència, insistir en el fet 
que és l’acumulació de materials al voltant del cràter el que causa la formació del con volcànic. 
En el cas que ens ocupa, si es van formar diversos cons volcànics va ser degut al fet que hi va 
haver diversos cràters pels quals va eixir el magma. 

Aquesta qüestió, com algunes de les que segueixen, pretén ajudar-nos a saber quins 
coneixements tenen els estudiants sobre algunes de les qüestions elementals que es 
treballaran en la unitat. D’aquesta manera, podrem ajustar millor la nostra proposta 
d’ensenyament al nivell del qual parteixen. 

 

Els volcans solen “avisar” que estan a punt d’entrar en erupció? Què va ocórrer en el 
cas del volcà submarí d’El Hierro? 
Sí, les erupcions volcàniques vénen precedides per una sèrie de canvis que permeten que els 
vulcanòlegs sàpiguen que una erupció està en marxa. Però les dades no sempre són 
concloents. En aquest cas, el text parla de “milers de petits terratrèmols ocorreguts en els tres 
mesos previs”. 

 
 
I tu, què n’opines? 

No sempre que hi ha indicis de la proximitat d’una erupció volcànica, s’acaba produint. 
Creus que s’ha de desallotjar la població de la zona encara que no hi haja la certesa que 
el volcà acabe entrant en erupció? 
Resposta lliure. Es pretén que els estudiants reflexionen sobre el fet que no sempre és fàcil 
decidir sobre si és adequat o no desallotjar la població, especialment quan no es té la certesa 
de quan es produirà, ni tan sols si es produirà. La resposta ha d’estar condicionada a la 
valoració que en facen els experts en cada cas.  

 
 
Activitats del desenvolupament  

1. Analitza. Es possible que es fonga tota la roca? 
Tenint en compte la pressió i el contingut en aigua d’una determinada zona de 
l’interior terrestre, els minerals que constitueixen la roca del lloc es fonen a les 
temperatures que s’indiquen: olivina (1200 °C), piroxens (1090 °C) i feldspats  
(835 °C). 
a) La temperatura en aquesta zona és de 1100 °C. Com deu estar la roca, totalment 

fosa, parcialment fosa o en estat sòlid? Per què? 
b) És possible que s’haja format magma en aquesta zona? 
c) Si la pressió decreix, es pot fondre més percentatge de la roca o menys? 
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a) Si la temperatura és de 1100 ºC la roca no estarà totalment fosa, perquè en aquestes 
condicions l’olivina no s’haurà fos. Tampoc estarà completament sòlida, perquè els 
feldspats i els piroxens sí que s’hauran fos. En conseqüència, la roca estarà 
parcialment fosa. 

b) Sí que s’haurà format magma a partir dels minerals que s’han fos. 

c) Si la pressió decreix es fondrà més percentatge de la roca. 

 

2. Per a indicar la temperatura a la qual es fon una roca, no es parla de punt de fusió 
sinó d’interval de fusió. Per què? 
Es parla d’interval de fusió perquè la roca està constituïda per diversos minerals i 
cadascun té el seu punt de fusió. Per tant, hi haurà un interval de temperatures entre les 
quals la roca estarà parcialment fosa. 

 

3. Com expliques que el magma tinga menys densitat que la roca a partir de la qual 
s’ha format? 
Perquè, exceptuant-ne el gel, qualsevol pas de sòlid a líquid implica un augment de volum 
i, en conseqüència, una reducció de densitat. 

 

4. Pot iniciar-se una erupció en una zona plana o s’ha de produir en una muntanya de 
forma cònica? Per què? 
Sí, una erupció es pot iniciar en una zona plana, fins i tot en una zona per davall del nivell 
del mar; només cal que hi haja un punt pel qual isca magma. La forma cònica del volcà és 
conseqüència de l’acumulació de materials expulsats durant l’erupció. 

 

5. Analitza. Per què tenen aquesta forma les bombes? 
Les explosions volcàniques produeixen esquitxades de lava. En el recorregut per 
l’aire la lava pot solidificar-se i caure ja en estat sòlid. Així es generen les bombes. 
a) Perquè això ocórrega, la lava ha d’estar pròxima al punt de solidificació, o no 

cal? 
b) La forma de fus, la posseïa l’esquitxada de lava en eixir del cràter o l’ha 

adquirida durant el recorregut per l’aire? Per què? 
a) Sí, perquè l’esquitxada de lava se solidifique a l’aire ha d’estar pròxima al punt de 

solidificació. 

b) No, inicialment l’esquitxada de lava no posseïa la forma de fus; és un tipus de forma 
que s’origina en desplaçar-se per l’aire (i, en general, per un fluid). La lava és 
emmotlable, i és el fregament amb l’aire el que li proporciona aquesta forma de fus. 

 

6. Si dues laves tenen la mateixa composició, serà més fluïda la de temperatura més 
alta o la de temperatura més baixa? 
Si tenen la mateixa composició, serà més fluïda la lava que es trobe a més temperatura. 

 

7. Argumenta. Hi haurà un terratrèmol a la meua localitat? 
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L’Institut Geogràfic Nacional registra tots els terratrèmols que tenen lloc a Espanya. 
Amb aquestes dades elabora el denominat mapa de perillositat sísmica. Observa el 
mapa i respon a les preguntes. 

 
a) Recull la intensitat o la magnitud dels sismes? 
b) A quina zona es troba la teua ciutat? 
c) Cada zona està definida pel terratrèmol més gran del que es té referència. Això 

significa que no es pot produir en aquesta zona un sisme més fort? 
d) Després de fer l’activitat, continues pensant el mateix sobre el fet que hi haja un 

terratrèmol a la teua ciutat? 
a) Recull la intensitat dels sismes. 

b)  Resposta lliure. 

c) No. Teòricament, sí que es pot produir un terratrèmol de major magnitud, especialment 
si tenim en compte que no disposem de registres sísmics fiables molt antics. No 
obstant això, la magnitud dels sismes registrats fins al moment n’és una bona 
referència. 

d) Resposta lliure. 

 

8. Cada sisme té només magnitud. També únicament una intensitat? 
No, la intensitat del sisme va disminuint a mesura que ens allunyem de l’epicentre. 

 

9. On serà major la intensitat d’un terratrèmol, a l’epicentre o a 100 km d’aquest? I la 
magnitud? 
La intensitat de qualsevol terratrèmol és major a l’epicentre que en qualsevol altre punt. La 
magnitud, en canvi, és la mateixa, perquè es refereix a l’energia alliberada pel sisme en el 
moment de produir-se, i aquesta, per definició, només en pot ser una. 
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10. L’hipocentre del terratrèmol de 2011 a Llorca es va localitzar a molt poca 
profunditat. Creus que això va fer que els efectes en la ciutat foren majors que si 
haguera sigut més profund, o menors? Per què? 
Sí, aquesta va ser una de les raons per les quals els efectes van ser més catastròfics del 
que s’esperava. En estar l’hipocentre molt pròxim a la superfície, l’epicentre està molt prop 
d’aquest i la intensitat és major que si l’hipocentre fóra molt profund. 

 

11. smSabadigital.com INVESTIGA. En aquesta pàgina del Servei Geològic dels EUA 
podràs veure a quins llocs del món s’han produït terratrèmols hui, ahir o en els 
últims 5 anys. On s’han originat els més importants? 
Resposta lliure. Els terratrèmols més importants de hui o d’ahir varien molt de zona de 
localització, en canvi, a mesura que augmentem el temps considerat, els terratrèmols de 
més magnitud se solen localitzar a les mateixes zones. 

 

12. Compara el mapa del relleu terrestre i el de la distribució de terratrèmols i volcans. 
Hi ha sismes a les fosses oceàniques? I a les dorsals? I a les serralades més altes? 
Sí, a les fosses oceàniques no només hi ha freqüents terratrèmols, sinó que solen ser de 
gran magnitud. També a les serralades més altes, especialment als Andes i a l’Himàlaia. 
En canvi, a les dorsals hi ha freqüents terratrèmols, però de baixa magnitud. 

 

13. És freqüent l’activitat volcànica en els límits de les plaques litosfèriques? Hi ha 
activitat volcànica en tots aquests límits? 
Sí, l’activitat volcànica més freqüent es produeix en els límits de la placa. No obstant això, 
no en tots els límits s’hi produeix activitat volcànica. Així, és molt freqüent i intensa a les 
dorsals oceàniques i a les fosses oceàniques i serralades pròximes a aquestes, però no en 
altres límits, com les serralades interiors (Himàlaia). 

 

14. Hi hauria volcans si l’interior terrestre estiguera fred? I sismes? Per què? 
No, si l’interior terrestre estiguera fred no hi hauria activitat volcànica, ja que no es formaria 
magma que poguera eixir a l’exterior. Tampoc hi hauria activitat sísmica, perquè aquesta 
activitat requereix que hi haja grans masses de terra que es desplacen i, en absència de 
corrents de convecció, això no ocorreria. 

 

15. Observa el litoral dels continents eurasiàtic, africà i americà. Quins d’aquests 
constitueixen límits de plaques? 
Al continent eurasiàtic, part del litoral sud i de l’est són límits de placa, no ho són, en canvi, 
el litoral oest i el del nord. Al continent africà, només una part del nord i una altra del nord-
est són límits de placa, però no ho és la major part del seu litoral. Quant al continent 
americà, el litoral oest és un límit de placa, però no ho són els litorals de l’est ni del nord.  

 

16. Els límits entre continent i oceà són majoritàriament vores de plaques litosfèriques? 
No, la majoria dels límits entre continent i oceà no són límits de placa. 
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17. Elabora un mapa conceptual que reculla els pressupostos principals de la tectònica 
de plaques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Busca informació. Aprendre salva vides. 
El 26 de desembre de l’any 2004, Tilly Smith, una xiqueta britànica d’11 anys, va 
saber interpretar una espectacular retirada del mar com l’anunci de l’arribada d’un 
tsunami. La seua veu d’alarma va permetre salvar la vida a més de cent persones. 
a) smSabadigital.com OBSERVA. Pots conèixer Tilly i sentir el seu relat del que hi 

va passat. 
b) Aquest tsunami, iniciat a Sumatra (Indonèsia), va causar més de 260 000 morts. 

Què va provocar aquest desastre natural? Busca-hi informació i fes un resum 
dels aspectes més important. 

a) El relat mostra Tilly Smith, una xiqueta britànica d’11 anys, que es trobava en una 
platja de Sumatra (Indonèsia) quan el mar es va retirar centenars de metres. L’estrany 
fenomen va animar molta gent a acostar-s’hi per a veure el fons del mar, que havia 
quedat al descobert. Tot i això, Tilly, que feia uns dies havia estudiat els tsunamis a 
l’escola, va recordar que abans de l’arribada de la gran ona el mar se sol retirar. Va 
fer un crit d’alarma i va aconseguir salvar les vides dels seus pares i de cent persones 
més que van atendre el seu crit. 

Nacions Unides va utilitzar el cas de Tilly Smith per a posar en marxa una campanya 
de prevenció de desastres. 

b) El tsunami el va originar un fort terratrèmol (causat, al seu torn, pel desplaçament de la 
placa indoaustraliana davall de l’eurasiàtica). Aquell tsunami va envair no només la 
costa de Sumatra, sinó moltes altres zones litorals de llocs tan allunyats d’allí com 
l’Índia, fins i tot Somàlia i Kènia, ja a la costa africana. Hi va haver 230 000 víctimes 
mortals. Més de dos milions de persones es van haver de desplaçar com a 
conseqüència de la destrucció dels seus habitatges. Ha sigut el tsunami més 

LA TEORIA DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES 

LA LITOSFERA 

• Eurasiàtica 
• Africana 
• Nord-americana 
• Sud-americana 
• Pacífica 
• Indoaustraliana 

PLAQUES LITOSFÈRIQUES 

- L’ENERGIA DE L’INTERIOR TERRESTRE 
- L'ENERGIA GRAVITATÒRIA 

explica que 

està dividida en fragments o 

TERRATRÈMOLS  
I VOLCANS 

SEPARACIÓ I UNIÓ DE 
CONTINENTS 

FORMACIÓ DE 
SERRALADES 

com que es mouen a causa de 

cosa que origina 
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devastador dels que se’n té notícia. Per a més informació:www.e-
sm.net/svbgeso3rd12_01. 

 

 

Ciència en acció 

Experimenta amb un model 
 

19. Després d’experimentar amb el simulador, indica el nombre de morts i ferits, el cost 
dels danys produïts, així com la puntuació final que obtingues. Anota els resultats. 
Què hauries de millorar? 
Resposta lliure. 

La partida dura entre deu i vint minuts, depenent del nivell de competència del jugador. El 
joc premia els plans preventius d’educació a la població, així com la realització de 
simulacres (a les escoles, als residents i turistes) o la instal·lació de sistemes d’alerta 
primerenca, entre d’altres. La partida acaba en la fase d’emergència, és a dir, en el 
moment que ocorre la catàstrofe. Posteriorment, es fa la quantificació de les pèrdues tant 
personals com econòmiques i es convida a valorar si la gestió s’ha fet de manera correcta 
o no, i de com millorar-la. 

 

20. Reflexiona sobre la teua experiència amb el joc. Què perceps, què sents després de 
conéixer el resultat? Penses que la teua actuació ha sigut l’adequada o creus que 
pots millorar? Practica amb una nova partida i apunta els resultats. Quantes vides 
has salvat en relació amb l’experiència anterior? Quines conclusions generals pots 
obtenir d’aquesta experimentació? Quines mesures consideres més útils per a 
reduir la vulnerabilitat sísmica d’una població? 
L’activitat proposa aplicar l’estratègia de pensament Percebre, pensar i practicar (3 P) a 
l’experiència amb el joc de simulació de desastres. Aquesta estratègia fa que l’alumne 
només passe a la pràctica després d’un procés sensitiu i reflexiu que n’assegure una 
major eficàcia. El desenvolupament implica tres fases consecutives: 

– Percebre. Després de la primera partida amb el simulador, els alumnes han pogut 
extraure informació rellevant sobre les diferents accions posades en marxa i els 
resultats que han tingut després del desastre. 

– Pensar. És el temps de processar la informació obtinguda i de buscar opcions per a 
millorar els resultats de la intervenció. 

– Practicar. En una nova partida, una selecció adequada de les mesures per a reduir la 
vulnerabilitat sísmica de la població hauria de donar com resultat un millor resultat i, 
per tant, la possibilitat de salvar més vides que en la primera partida. 

 

21. Prova ara amb els tsunamis. Registra els resultats i assenyala el que hauries de 
millorar en futures experimentacions. 
Resposta lliure. Hi ha cinc desastres possibles, i amb tots es pot jugar en els nivells de 
dificultat fàcil, intermedi o difícil. 

 

  

http://www.e-sm.net/svbgeso3rd12_01
http://www.e-sm.net/svbgeso3rd12_01
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Activitats 

 

22. Conclou. Completa el quadre que resumeix les principals característiques que 
distingeixen una activitat volcànica efusiva d’una explosiva. 
 

 Activitat efusiva Activitat explosiva 
Viscositat de la lava Fluida Molt viscosa 

Productes emesos Lava, gasos i pocs 
piroclastos 

Molts gasos i molts 
piroclastos 

Altura de la columna 
eruptiva Menys d’1 km Més de 10 km 

Con que originen  Escut Con de piroclastos 
 

23. Observa. Les calderes volcàniques més freqüents es generen en enfonsar-se el con 
volcànic després de l’erupció. Fixa’t en els tres moments de la formació d’una 
caldera. 

 
a) Ordena’ls cronològicament. 
b) Quin criteri utilitzaries per a diferenciar un cràter d’una caldera volcànica? 
a) L’ordre correcte és: C, B, A. 

b) La dimensió. La caldera té una grandària molt superior a la del cràter. El diàmetre de 
la caldera sol ser de diversos quilòmetres, mentre que el del cràter no sol passar 
d’uns centenars de metres. 

 

24. Experimenta. Pots simular al laboratori la formació de magma per fusió de les 
roques, l’ascens i la solidificació en la superfície amb aquesta experiència: 
Fon cera roja i aboca-la en un vas de precipitats fins que aconseguisques un dit de 
gruix. Quan se solidifique, tira-hi arena fins a formar una capa de gruix idèntic. 
Aboca-hi aigua amb cura, sense que es remoga l’arena. Calfa a foc lent el centre del 
vas. 
a) L’”erupció” que es produeix és brusca i amb pulsacions, o gradual i contínua? 

Per què ascendeix la cera? 
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b) Quines analogies i diferències hi ha entre aquesta experiència i el procés 
eruptiu? 

a) Després d’una fase en què sembla que no passarà res, l’”erupció” es produeix de 
manera brusca. Amb freqüència, s’origina una columna de cera roja aïllada per la qual 
puja la cera. La cera ascendeix perquè, com que és líquida, és menys densa que 
l’arena i l’aigua. 

b) Analogies: la capa inicial de cera solidificada representa el mantell superior, que 
també és sòlid, però es pot fondre. Quan això ocorre, el magma originat, menys dens, 
ascendeix, i pot arribar fins a la superfície o quedar-se a mig camí (també en aquesta 
experiència hi ha cera que se solidifica i es queda a mitjan camí). 

Diferències: a més de les més evidents, relacionades amb la grandària dels 
components que hi intervenen, o amb la composició, en la qual no hi ha piroclastos ni 
gasos, hi ha una diferència relacionada amb la presència al nostre model d’una capa 
líquida (l’aigua) que representa l’escorça. 

 

25. Relaciona. El mapa recull els terratrèmols de magnitud superior a 8 en l’escala 
de Richter ocorreguts al món des de l’any 1900 fins a l’actualitat. 

 
a) Compara aquest mapa amb el de les plaques litosfèriques. La majoria dels 

grans sismes tenen lloc a l’interior de les plaques o en els límits entre 
aquestes? 

b) Com expliques que no es repartisquen de manera homogènia els terratrèmols 
de major magnitud? 

c) N’hi ha molts que es localitzen a les dorsals oceàniques? Per què? 
a) La majoria dels grans sismes ocorren en els límits de plaques. 

b) Perquè es localitzen en els límits de placa i, a més, són especialment abundants a les 
fosses oceàniques i a les serralades altes (zones de subducció). 

c) No, perquè a les dorsals s’originen terratrèmols freqüentment, però de baixa 
magnitud. 

 

26. Emprén. Encara que en qualsevol lloc d’Espanya pot produir-se un sisme, no en tots 
els llocs és igualment probable que n’ocórrega un de significatiu. Coneixes quina 
perillositat sísmica hi ha a la zona on vius? Saps què has de fer en cas de 
terratrèmol? 
Podeu fer el treball en grups. 
a) Situeu la vostra localitat en el mapa de perillositat sísmica que hi ha en aquesta 

unitat. Quin nivell té? 
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b) smSabadigital.com INVESTIGA. Hi ha hagut algun terratrèmol en l’últim any? 
Podeu comprovar-ho en la pàgina de l’Institut Geogràfic Nacional. 

c) El risc sísmic no depén només de la perillositat sísmica, sinó també de 
l’exposició i la vulnerabilitat. Busqueu informació sobre què s’ha de fer abans, 
durant i després d’un sisme i resumiu-la en un pòster. 

d) Es poden salvar moltes vides si se sap com actuar en cas de terratrèmol. Què 
podeu fer al vostre centre educatiu perquè tots coneguen com han d’actuar per 
a reduir el risc sísmic? 

a) Resposta lliure. 

b) En aquesta pàgina de l’Institut Geogràfic Nacional es poden trobar els terratrèmols 
que hi ha hagut en els últims deu dies, en l’últim mes i en l’últim any. Es poden veure 
en una taula, però també en un mapa (Google Maps); recomanem aquesta segona 
opció. 

c) i d) Es pot trobar informació en: 

– www.e-sm.net/svbgeso3rd12_18. 

– www.e-sm.net/svbgeso3rd12_19. 

– www.e-sm.net/svbgeso3rd12_04. 

 

 

Posa’t a prova 

L’erupció que va sepultar Pompeia 

1. L’erupció del Vesuvi de l’any 79 dC és la primera de la qual hi ha una descripció. La 
va fer un testimoni presencial, Plini el Jove; per aquesta raó les erupcions d’aquest 
tipus es denominen plinianes. 
Quines de les característiques següents degué tenir aquella erupció? 

 Sí No 
Va ser una erupció molt explosiva X  
S’hi va expulsar molta lava  X 
S’hi va emetre gran quantitat de 
piroclastos X  

La temperatura de la lava va ser 
anormalment alta  X 

 

2. Plini el Jove parla de les explosions que van precedir i van acompanyar l’erupció. 
a) Què va originar aquelles explosions? 
b) Quina és la causa que unes erupcions siguen més explosives que unes altres? 
a) L’eixida sobtada de gasos. 

b) Les causes estan relacionades amb la viscositat de la lava (com més explosives, més 
viscoses), la composició del magma (són més explosives en els magmes àcids que 
en els bàsics) i la quantitat de gasos (són més explosives com més gran és la 
quantitat de gasos). 

 

 

http://www.e-sm.net/svbgeso3rd12_04
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3. El Vesuvi és un con volcànic consistent i de gran altura (1280 m). Aquestes 
peculiaritats s’expliquen perquè: 

 Sí No 
És un con de piroclastos i aquests cons són molt 
consistents i assoleixen una gran altura.  X 

És un estratovolcà. L’alternança de piroclastos i colades 
hi dóna consistència i estabilitat. X  

És un con tipus escut perquè la lava és fluïda i en 
solidificar-se genera un con consistent i de vessants 
empinats. 

 X 

És tan alt i consistent perquè hi havia una muntanya 
anterior, l’origen de la qual no era volcànic. El volcà 
només hi va afegir alguns materials. 

 X 

 

4. Per a referir-nos a les roques foses, unes vegades usem el terme magma i unes 
altres la paraula lava. Quines diferències hi ha entre els dos conceptes? 
El magma és el resultat de la fusió de roques a l’interior terrestre i conté materials en els 
tres estats (sòlid, líquid i gasós). Mai es parla de lava a l’interior terrestre, sinó només quan 
el magma arriba a la superfície, i en aquest cas, el terme lava s’utilitza no per a tots els 
materials expulsats, sinó per a la fracció del magma que discorre com un líquid sobre la 
superfície terrestre i de la qual ja s’han separat la major part dels gasos i dels sòlids 
(piroclastos). 

 

5. Durant l’erupció del Vesuvi es va produir una forta olor de sofre. Què creus que la va 
poder causar? 
Els gasos sulfurosos, que són molt freqüents en les erupcions volcàniques. 

 

6. Aquesta fotografia aèria mostra el Vesuvi i les zones del voltant. Hi viuen en 
l’actualitat més de 3 milions de persones. L’any 79 dC, aquest mateix lloc tenia uns 
30 000 habitants. 

 

Quin risc volcànic hi ha allí? Quines d’aquestes justificacions consideres correctes? 
És correcta l’afirmació següent: 



SOLUCIONARI Unitat 14 Volcans i terratrèmols 

 

  11                                                                  Biologia i Geologia 1r ESO 
                   
 

El gel, el vent i el mar 
Unitat 14 │ Volcans i terratrèmols 

Encara que la vulnerabilitat siga ara menor, el risc volcànic ha de ser major, ja que la 
perillositat és la mateixa i el nombre de persones i béns exposats a l’erupció és molt 
superior. 

7. No tots els voltants del Vesuvi es van veure igualment afectats per l’erupció. Les 
àrees situades a l’oest i al sud del volcà, com Pompeia, van resultar molt més 
danyades que d’altres del nord més pròximes al volcà. 
a) Com explicaries aquest fet? 
b) Si pogueres visitar la zona, què buscaries per a comprovar si la teua hipòtesi 

(explicació) és correcta? 
a) Per la direcció dels vents. Durant l’erupció, els vents dominants degueren anar cap al 

sud-oest, i en aquesta direcció es van desplaçar la majoria dels piroclastos. 

b) Per a comprovar la hipòtesi de la direcció dels vents observaria com es van distribuir 
els piroclastos al voltant del cràter. Si la nostra hipòtesi és correcta, hi haurà pocs 
piroclastos cap al nord i cap a l’est, i molts cap al sud-oest. 

 

Una tragèdia a Haití 

1. Una de les raons per les quals aquest terratrèmol va causar tantes víctimes va ser la 
proximitat del focus sísmic (hipocentre) a la capital d’Haití. L’epicentre es va 
localitzar a 15 km d’aquesta ciutat i l’hipocentre a 10 km de profunditat. 
a) Dibuixa un esquema que represente la situació descrita. 
b) A quina distància de la ciutat estava l’hipocentre? 
c) Si l’hipocentre haguera sigut més profund, hauria tingut el sisme la mateixa 

intensitat a la ciutat de Port-au-Prince?  
d) Si l’hipocentre s’haguera situat a 200 km de profunditat, la magnitud del 

terratrèmol hauria sigut la mateixa? I la intensitat? 
e) Com podrien haver-se reduït els efectes catastròfics d’aquest terratrèmol? 
a) Port-au-Prince            15km           epicentre 

 

  10km 

 

     hipocentre 

b) d = √102 + 152= 18 km 

c) No, hauria tingut menys intensitat. 

d) Sí, la magnitud hauria sigut la mateixa, però la intensitat a Port-au-Prince hauria sigut 
menor. 

e) Els resultats haurien sigut menys catastròfics si els habitatges hagueren sigut 
construïts segons les normes de sismoresistència adequades, si la població haguera 
sabut què havia de fer en cas de terratrèmol i si la infraestructura hospitalària i de 
protecció civil haguera sigut millor.  

 

2. És correcta la frase “va tenir una intensitat de 7 graus en l’escala de Richter”? Com 
ho expressaries tu? 
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No, perquè l’escala de Richter no mesura la intensitat, sinó la magnitud dels terratrèmols. 
Hauríem d’haver dit “va tenir una magnitud de 7 graus en l’escala de Richter”. 

 

3. La zona en què es va produir aquest sisme té una gran activitat sísmica. Quines 
d’aquestes causes poden explicar aquest fet? 

 Sí No 
Haití es troba sobre una dorsal oceànica  X 
Haití es troba en una petita placa litosfèrica, la 
placa del Carib, i molt prop del límit amb la placa 
nord-americana 

X  

Per Port-au-Prince passa una falla en la qual de 
vegades hi ha desplaçaments X  

Haití és una zona amb gran activitat volcànica i 
aquests volcans causen grans terratrèmols  X 

 

Avantatges i inconvenients de viure sobre una dorsal 

 

1. Quines característiques té a Islàndia l’activitat sísmica i volcànica? 

 Sí No 
Activitat volcànica molt freqüent i molt explosiva  X 
Activitat volcànica molt freqüent i poc explosiva X  
Gran quantitat de terratrèmols i de gran magnitud  X 
Molts sismes però d’escassa magnitud X  

 

2. Quin tipus de risc deu ser més alt a Islàndia, el sísmic o el volcànic? Per què? 
Serà més alt el risc volcànic, perquè mentre que l’activitat volcànica és freqüent i 
important, la sísmica és freqüent però poc important (baixa magnitud). 

 

3. Les fractures de la dorsal divideixen l’illa en dues meitats. 
a) Diries que tot Islàndia pertany a la mateixa placa litosfèrica o cada meitat a una? 
b) De quina placa o plaques es tracta? 
a) Cada meitat pertany a una placa. 

b) Són les plaques eurasiàtica i nord-americana. 

 

 

 

 


