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SOTA ELS NOSTRES PEUS 
 
 
Objectius  
 

- Formular preguntes sobre les observacions o prediccions realitzades.  
 

- Estimar temperatures a partir del  l gradient geotèrmic.  
 
- Descriure l’estructura interna de la Terra, des del punt de vista dinàmic i estàtic.  

 
- Interelacionar la geosfera amb altres capes de la Terra com ara la hidrosfera.  

 
- Argumentar que la presència d’aigües subterrànies depèn de la geologia del 

terreny. 
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
L’activitat és un viatge a l’interior de la Terra. Al finalitzar-la coneixeran la seva 
composició, la variació de la temperatura i també descobriran aigua a grans 
profunditats.  
 
Es tracta d’un cicle d’aprenentatge complet. Es comença per una exploració on 
l’alumnat es planteja preguntes. Són aquestes les que s’intenten resoldre al llarg de 
l’activitat. Aquesta és la funció de tres subapartats, els quals formen cadascun d’ells un 
mini-cicle, s’introdueix el tema i es realitza una síntesi final.  
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat realitzable en qualsevol dels cursos del primer cicle d’ESO, en 
el qual es treballi la geosfera. 
 
 
Recursos emprats 
 
Fitxa de l’alumnat; Projector o pissarra digital; Material descrit a la fitxa de l’alumnat 
per realitzar els experiments.  
 
 
Temporització 
 
L’activitat està pensada per realitzar-la amb unes cinc o sis hores depenent de les 
característiques del grup classe.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Es comença l’activitat amb un exercici d’exploració on es demana a l’alumnat que 
s’imagini que trobaria sota del seus peus. Un cop realitzats els dibuixos s’analitzen 
aquests. A la fitxa de l’alumne t ja hi ha alguns dibuixos de mostra per analitzar tot i 
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que seria molt recomanable que fossin els seus propis treballs els que servissin per 
plantejar-se preguntes. Algunes d’aquestes preguntes s’aniran resolent al llarg de 
l’activitat, per tant al finalitzar aquesta qüestió han de deixar-se sense resoldre.  
 
Un cop realitzada l’exploració es presenten 3 qüestions que intenten respondre 
algunes de les preguntes  que segurament s’han formulat al realitzar el dibuix.  
 
En la qüestió on es treballa l’estructura interna es realitza un experiment on és 
necessari l’ús d’una font de calor, per tant s’ha d’anar alerta alhora de realitzar-lo. En 
l’experiment que es proposa es diu que l’aigua ha d’anar colorada, de totes formes el 
colorant és prescindible, l’única funció d’aquest és la millor visualització de les capes 
que es formen.  
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Per a la realització de l’activitat es necessita l’ús del laboratori, ja que es realitzen  dos 
experiments. En el primer s’ha d’anar molt en compte ja que es necessita una font de 
calor. 
 
Es pot realitzar l’activitat utilitzant els ordinadors personals, però també es pot fer 
l’activitat sobre paper. En el primer cas cal tenir en compte que el primer exercici s’ha 
de realitzar sobre paper ja que és necessari realitzar un dibuix.  
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: sotapeus_alumne.pdf 
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