
“La Terra un sistema” LA GEOSFERA 

 

SOTA ELS NOSTRES PEUS 
 

Què imagines que hi ha sota del patí de l’institut? 

 

L’any 1894 Jules Verne va escriure la novel·la 
“Viatge al centre de la Terra”. Els protagonistes 
comencen el seu viatge ficant-se en un volcà a 
Islàndia, i després de moltes aventures, tornen a 
sortir a la superfície pel volcà Stromboli a Itàlia. En el 
camí troben un mar subterrani, peixos, monstres, 
fongs, pluges, tempestes… 

La curiositat sobre el que hi ha a l’interior de la Terra 
és força comú i moltes persones, científics, 
escriptors i pensadors han especulat sobre com 
podria ser. Jules Verne en aquesta novel·la, empès 
per la imaginació, ens descriu un món subterrani 
fantàstic i increïble des del punt de vista dels nostres 
coneixements actuals. 

 

Estem tan acostumats a desplaçar-nos per la superfície, recorrent grans distàncies, 
que ens oblidem que la Terra és una esfera i que també hi ha molts quilòmetres sota 
els nostres peus. 

 

Hi ha empreses d’estudis geològics que s’encarreguen d’estudiar les característiques 
del subsòl abans de fer determinades obres de construcció o enginyeria. Aquestes 
empreses utilitzen tècniques molt diverses, moltes vegades tècniques indirectes ja que 
no és fàcil recollir mostres, ni fer-se una imatge real de “tot” el subsòl d'una zona. 

 

1. Imagina’t que el teu institut s’hi han de fer obres i per tant estudis sobre el 
subsòl. Una empresa especialitzada en estudis geològics  arriba al patí i fa un 
sondeig. Intenta imaginar i dibuixar què es trobarà sota del pati fins la 
profunditat més gran possible. 

Comença el dibuix situant en el nivell superior del full una línia que representi la 
superfície del pati. A partir d’aquesta línia vés dibuixant allò que t’imaginis que 
es pot trobar; vés assenyalant la profunditat. 

Anota els dubtes o preguntes que se’t vagin plantejant mentre fas el dibuix. 
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2. A continuació hi ha alguns dels dibuixos que han fet nois i noies de la vostra 
edat quan han fet aquesta activitat. 

Imagineu que sou científics i us demanen que observeu aquests dibuixos. 
Quina pregunta o problema us plantejaríeu per aprofundir en el vostre 
coneixement sobre l’interior de la Terra?  

 

Dibuix Problema o pregunta 
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Per resoldre el problema quina informació buscaríeu? On? Com? 

 

 

Una de les preguntes o problemes que segurament us heu plantejat està relacionada 
amb com varia la temperatura a l’interior de la Terra. Canvia igual que a l’exterior? 
Al punt més alt del planeta a l’Everest (8.848 m), la temperatura, en condicions 
favorables, pot ser d’uns 45 º C sota zero. Quina deu ser la temperatura a 8.848 m 
sota terra? 

 

3. Dos amics estan discutint sobre aquest tema i no es posen d’acord. Llegeix la 
seva opinió i decideix amb qui dels dos estàs més d’acord. 

Maria: La temperatura a 8 Km per sota terra ha de ser bastant més freda. 
Aquest estiu vaig anar a una cova que no era gaire profunda i feia molt fred, 
imaginat a 8 Km sota terra! A més a més no arriba el sol per esclafar. 

Joan: Jo crec que la temperatura ha d’esser bastant alta. Al centre de la Terra 
fa molta calor, hi ha materials fosos, si vas cap endins i t’acostes a un lloc molt 
calent segur que fa més calor. 

 

Estic més d’acord amb .................. perquè :  
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Anem a veure ara que passa en realitat. En aquesta gràfica podeu veure com varia la 
temperatura a l’interior de la Terra. En general es diu que la temperatura augmenta 
30ºC cada quilòmetre i s’anomena gradient geotèrmic. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A partir d’aquest gràfic es plantegen algunes preguntes. Amb grups reduïts 
discutiu i acordeu una resposta a cadascuna d’elles. 

 
a. Investigacions realitzades al laboratori ens mostren que es necessiten 

temperatures entre 600 ºC i 1.000 ºC perquè les roques es fonguin i es 
conveteixin en magma. A 30 Km de profunditat es pot formar magma, és a 
dir, es poden fondre les roques? 
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b. Un sondeig a la província de Kola va arribar fins a 13 Km de profunditat 
aproximadament. Si es pogués introduir una termòmetre a aquesta 
profunditat quina temperatura marcaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Calcula la temperatura de les roques a 100 Km de profunditat si el gradient 

geotèrmic es mantingués constant. Quants graus de diferència hi ha amb la 
variació real de la temperatura, tal i com ens mostra la gràfica anterior? 

 

 

 

 
d. Demostreu l’afirmació següent: Si el gradient geotèrmic es mantingués 

constant la temperatura del centre de la Terra seria d’ aproximadament 
200.000 ºC. 

 

 

 

Intercanvieu les respostes entre grups. Valoreu les respostes dels companys, 
indicant-los les possibles causes dels seus errors, si n’hi ha.  

 

2. Amb tota la informació que teniu en relació a la variació de la temperatura a 
l’interior de la Terra plantegeu-vos una pregunta per fer a un company/a.  
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Una altra de les preguntes que us heu formulat segur que fa referència a com és la 
Terra per dintre, quina és la seva composició. 

 

Anem a fer un experiment per veure com es va originar la diferenciació de capes de la 
Terra.  

 Per tal de realitzar l’experiment cal: -    Font de calor 

- Cassoleta 

- Vas de precipitats de 100 ml 

- Mig grapat de claus petits 

- 3 cullerades d’aigua 

- 4 cullerades de vaselina 

- Proveta 

- Trossets de suro 

- Vareta de vidre 

- Colorant marró 

Qui fa la pregunta? ........................ Qui respon? ................................... 

PREGUNTA: 

 

 

 

RESPOSTA: 

Comentari a la resposta: 

 

Seguiu els següents passos per tal de realitzar correctament l’experiment: 
1. Poseu les quantitats esmentades de claus, aigua i vaselina al vas de 

precipitats de 100 ml (el colorant poseu-lo al final!!!). 
2. Removeu molt bé els ingredients perquè quedin distribuïts homogèniament. 
3. Enceneu el foc, poseu-hi una reixeta a sobre amb un suport i col·loqueu la 

cassoleta a sobre. Tot seguit ompliu la cassoleta amb aigua (suficient perquè 
cobreixi el vas de precipitats). 

4. Col·loqueu el vas amb la mescla al “bany maria” dins la cassoleta. 
5. Deixeu-ho al “bany maria” fins que pugueu veure que la vaselina comença a 

fondre’s. En aquest punt adjunteu el suro a la mescla, dins del vas de 
precipitats.  

6. Traieu el vas i deixeu-lo refredar. 
7. Quan la vaselina està quasi sòlida però amb certa mobilitat és quan tenim el 

model de l’estructura de la Terra. 
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3. Fes un dibuix del que passava inicialment dintre del vas de precipitats i com ha 

quedat al final de l’experiment (cal anomenar on es troben cadascun dels 
materials que hi ha dins del vas de precipitats).  A què creus que és degut 
aquest canvi?  

 

 

 

 

 

 

Actualment trobem els materials posats de la següent forma: 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

a causa de ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

 

 

Inici Final 

4. Quina relació trobeu entre la pràctica realitzada i el que realment va passar en 
la formació del planeta Terra? 

 

 

 

 

 
5. Podríem associar les capes originades a l’experiment amb les capes que 

existeixen a l’interior de la Terra? Quina capa correspondria a què i per què? 
Omple el dibuix que tens a sota col·locant a l’esquerra el material utilitzat en 
l’experiment tal com t’ha quedat en l’experiment i a la dreta amb la capa que li 
correspondria. 

Per tal de realitzar aquesta activitat a continuació s’adjunta l’explicació de les 
capes que conformen el planeta Terra.  
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MODEL QUÍMIC o ESTÀTIC 
 

1. Escorça: És la capa més superficial, és la més fina i és molt irregular. El seu 
gruix oscil·la entre 5 km (als fons oceànics) fins a més de 70 km (en zones 
muntanyoses dels continents; ex: Andes, Himàlaia). És molt poc densa i està 
formada per silicats de Na, K, Al, Ca… El seu límit inferior està format per la 
discontinuïtat de Mohorovicic. 

2. Mantell: Capa intermèdia. El seu límit inferior es troba a 2900 km de profunditat, 
format per la discontinuïtat de Gütenberg. Principalment la trobem en estat 
sòlid, malgrat presentar certa plasticitat. Està composta per silicats de Fe i Mg. 
Aquesta capa es subdivideix en: 

• Mantell superior: Es situa entre l’escorça i 670 km de profunditat.  

• Mantell inferior: Entre 670 km i 2900 km. 
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3. Nucli: És la part interna de la Terra. Presenta una densitat molt superior a les 
altres capes. Composta per Fe i Ni.  

• Nucli extern: Entre 2900 i els 5150 km. 

• Nucli intern: Entre els 5150 i el centre de la Terra (6371 km). 

 

MODEL FÍSIC o DINÀMIC 
 

1. Litosfera: Capa més superficial. Gruix mitjà d’uns 100 km. És sòlida i presenta 
un comportament rígid. Està dividida en grans fragments, que constitueixen les 
plaques tectòniques.  

2. Astenosfera: Capa principalment sòlida amb una part de materials fosos que li 
atorguen plasticitat. En aquesta zona disminueix la velocitat de les ones 
sísmiques. Comprèn la zona delimitada pel límit inferior de la litosfera fins als 
660 km de profunditat. 

3. Mesosfera: Capa sòlida. Hi ha un augment de la velocitat de les ones 
sísmiques. Compresa entre els 660 km i els 2900 km. 

4. Endosfera: Situada entre la mesosfera i el centre de la Terra. Es divideix en: 

• Nucli extern: És fluid i presenta un comportament plàstic. Arriba fins als 
5150 km de profunditat. 

• Nucli intern: És sòlid i presenta un comportament rígid. Ocupa la part 
central del planeta. 

 

 

 

Segurament que al realitzar l’activitat 2 us heu plantejat alguna pregunta referent a les 
aigües subterrànies.  

 

Per poder aprofitar les aigües subterrànies, cal primer saber on es troben. Les aigües 
subterrànies estan "amagades". De vegades poden trobar-se sota dels nostres peus 
sense que ens ho imaginem. És certa la història d'exploradors en el desert, que han 
defallit a causa de la set, tot i haver-hi aigua potable molt a prop d'ells, a uns 
centímetres de profunditat.  

Antigament es feien servir mètodes poc científics per intentar detectar l'existència 
d'aigües subterrànies. Un exemple, són els sauris o "Zahoríes" que utilitzaven unes 
branquetes d'arbres com avellaner, freixe o castanyer. Les enllaçaven en forma de 
forquilla i les subjectaven amb les dues mans. Aquestes branquetes, segons els saurí, 
experimentaven un moviment o gir al acostar-se a un corrent d'aigües subterrànies. 

Per a la detecció de les aigües subterrànies, avui s'utilitzen procediments científics.  
Les aigües subterrànies s'acumulen i discorren a través de terrenys permeables. Les 
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característiques d'aquests terrenys influeixen en la capacitat d'emmagatzemar aigua i 
en la mobilitat d'aquesta en el seu si. La geologia és la ciència que estudia els 
materials terrestres, la seva composició i forma. Per això, el coneixement de les aigües 
subterrànies està íntimament lligat al de la geologia. 
  
Detall del mapa hidrogeològic  

Els mapes geològics com els que realitza l'IGME ens indiquen la forma i composició dels 
terrenys, tant de la superfície com de les zones més profundes. Són imprescindibles per a 
estudiar els aqüífers. 

 
http://www.igme.es/internet/divulgacion_didactica/guia_didactica/pdf_carteles/cartel4/CARTEL
%204_4-1.pdf 

 

Un cop llegida la informació sobre l’aigua subterrània, anem a fer un petit experiment 
per veure les diferències segons la geologia del terreny.  

Poseu-vos en petits grups i aconseguiu el següent material: 

- 3 pots de llauna 

- Punxo, estisores o cúter 

- Argila, llim i sorra 

- Aigua 

- Pots per recollir l’aigua , poden ser culs d’ampolles de plàstic tallades. 

Primerament foradeu per igual els diversos pots de llauna. Un cop foradats poseu-hi a 
cada pot diferents proporcions, quantitats, d’argila, llim i sorra.  

 
6. Fes un dibuix de la composició del material que composa els diferents pots 

(indica el percentatge)  
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Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3

 

 

 

 

 

 

 En quin d’aquests pots creus que l’aigua passarà fàcilment? 

 
Per acabar aboca una certa quantitat d’aigua als pots, a tots la mateixa quantitat, posa 
els pots sobre un recipient de manera que puguis recollit l’aigua que surt, observa com 
s’infiltra l’aigua.  

 
7. Observes diferències de comportament de l’aigua en els pots? Si la resposta és 

afirmativa, a què creus que són degudes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Indica mitjançant un dibuix el què ha passat en cadascun dels pots (utilitza la 
numeració dels primers dibuixos que es demanaven). 

 

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3
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   Quantitat 
d’aigua 
recollida 

 

 

9. Un cop realitzat l’experiment imagina’t que 
vols fer un pou per trobar aigua. En quin 
terreny el faries, en un argilós, un llimós o 
un sorrenc? Per què hi esperes trobar més 
aigua en aquest? 
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