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CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE  

ACTIVITATS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Diferenciar els canvis en la 
superfície terrestre d’origen 
intern dels d’origen extern. 

1.1. Diferencia un procés geològic 
extern d’un d’intern i identifica 
els efectes que provoca en el 
relleu. 

             

2. Analitzar les activitats sísmica i 
volcànica, les seues 
característiques i els efectes que 
generen. 

 

2.1. Coneix i descriu com 
s’originen els sismes i els 
efectes que generen. 

            

2.2. Relaciona els tipus d’erupció 
volcànica amb el magma que 
els origina i els associa amb la 
perillositat que tenen. 

           

3. Relacionar l’activitat sísmica i 
volcànica amb la dinàmica de 
l’interior terrestre i justificar-ne la 
distribució planetària. 

3.1. Justifica l’existència de zones 
on els terratrèmols són més 
freqüents i de major magnitud. 

            

4. Valorar la importància de 
conéixer els riscos sísmic i 
volcànic i les formes de 
prevenir-los. 

 

4.1. Valora el risc sísmic –i, si 
escau, el volcànic– que hi ha a 
la zona on habita i coneix les 
mesures de prevenció que ha 
d’adoptar. 

            

5. Utilitzar adequadament el 
vocabulari científic en un context 
precís i d’acord amb el seu 
nivell. 

5.1. Identifica els termes més 
freqüents del vocabulari 
científic i s’expressa de 
manera correcta tant oralment 
com per escrit. 

                    

6. Utilitzar fonts d’informació 
variada, discriminar-les i decidir 
sobre els mètodes emprats per 
a obtenir-les. 

6.1. Utilitza diferents fonts 
d’informació i es basa en les 
TIC per a elaborar i presentar 
les seues investigacions. 

          

7. Participar, valorar i respectar el 
treball individual i el de l’equip. 

7.1. Participa, valora i respecta el 
treball individual i grupal. 

          

8. Utilitzar l’ordinador per a 
consolidar continguts i 
procediments treballats a classe. 

8.1. Usa l’ordinador per al 
desenvolupament de l’àrea de 
Ciències de la naturalesa. 

          

Puntuació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  



 
 

 
Unitat 14  Volcans i terratrèmols                                                                      Biologia i Geologia 1r ESO 

Unitat 14 Volcans i terratrèmols 
 

1. Quina diferència hi ha entre el magma i la lava? Per què són sòlides l’escorça i el mantell terrestres si 
la temperatura que hi ha a les dues capes (1300 ºC) és suficient per a fondre les roques en un 
laboratori? 
Lava es diu quan el magma ja ha eixit del volcà. 

L’escorça i el mantell són sòlids perquè a l’interior terrestre les pressions són també molt elevades i no 
permeten que les roques es fonguen.  
 

2. Posa nom en la figura següent a les parts del volcà assenyalades amb fletxes. 

 
 

3. Assenyala si les característiques següents corresponen a una activitat volcànica explosiva o efusiva. 
a) i e), efusiva; b), c) i d), explosiva. 
 

4. Què són els piroclastos i de quins tipus poden ser? 
Són materials sòlids llançats a l’aire durant l’erupció. Segons la grandària, poden ser: cendres (els més 
xicotets), lapil·li (entre 2 mm i 64 mm) i blocs (de més de 64 mm i amb forma ovalada), que reben el nom de 
bombes volcàniques si tenen forma de fus. 

 
5. Substitueix els espais pels termes adequats a les definicions en les frases següents. 

a) un alliberament brusc d’energia.  
b) hipocentre; ones sísmiques.  
c) epicentre. 
 

6. És el mateix magnitud que intensitat sísmica? Per què? 
No és el mateix. Es denomina magnitud d’un terratrèmol la quantitat d’energia que allibera. Es mesura amb 
l’escala de Richter. La intensitat d’un terratrèmol és la mesura dels efectes que provoca sobre les persones, 
les construccions i el terreny. Es mesura amb l’escala macrosísmica europea (EMS). 

 
7. Quines són les principals mesures de prevenció de terratrèmols? 

Elaborar mapes de risc sísmic; estudiar els terratrèmols ocorreguts en el passat (permet determinar la 
probabilitat que tornen a ocórrer); establir normes de construcció (a les zones de més risc sísmic s’exigeixen 
unes normes de construcció d’edificis perquè siguen més resistents als terratrèmols); educar la població 
(saber què s’ha de fer en cas de terratrèmol pot salvar-te la vida o ajudar-te a salvar les d’altres persones). 

 
 
 
 

Cambra magmàtica 

Cràter 

Xemeneia 

Con 
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8. Descriu les característiques fonamentals dels quatre tipus de relleu oceànic i indica quins es 
corresponen amb límits de plaques i per què. 
– Plataformes continentals. Són franges més o menys estretes que voregen els continents. Van des del 

litoral fins a profunditats d’uns 200 m. 
– Planes abissals. Són zones extenses i planes, amb profunditats entre 500 i 3000 metres, que 

constitueixen la major part dels fons oceànics. 
– Dorsals oceàniques. Són relleus submarins, estrets i molt llargs, que s’eleven 2000 o 3000 metres sobre 

les planes abissals. L’oceà Atlàntic està recorregut de nord a sud per una dorsal. 
– Fosses submarines. Són solcs llargs i estrets i constitueixen les zones més profundes dels oceans. Per 

exemple, la fossa de les Mariannes arriba als 11 000 metres de profunditat.  
Es corresponen amb límits de plaques les dorsals i les fosses submarines. En aquestes zones hi ha molta 
activitat geològica, s’hi produeixen els terratrèmols més importants i hi ha una gran activitat volcànica. 
 

9. Quines proves coneixes del moviment de les plaques? 
A principis del segle XX, molt abans que fóra possible mesurar amb precisió distàncies intercontinentals, un 
científic anomenat Alfred Wegener va arribar a la conclusió que els continents es movien. Entre moltes altres 
dades, es va basar en la forma complementària d’alguns continents, com Àfrica i Amèrica del Sud, que 
semblaven encaixar com les peces d’un trencaclosques. Utilitzant tecnologia làser i satèl·lits, els científics han 
pogut mesurar els moviments de les plaques. 

 
10. Què faries en cas que es produïra un terratrèmol mentre estàs a classe? 

Estar tranquil. No eixir fora si trobe un lloc segur on quedar-me (les eixides i les escales poden estar 
bloquejades). 
Protegir-me davall d’estructures o d’objectes ferms (com, per exemple, una taula). No usar l’ascensor, ja que 
m’hi puc quedar atrapat. Apagar qualsevol foc i no encendre mistos ni encenedors. 

 


