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L’ESCALA DE RICHTER: UNA APLICACIÓ DE LA FUNCIÓ LOGARÍTMICA 

 

 

Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 

Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és treballar conceptes relacionats amb la funció logarítmica 
en sismografia, amb la finalitat que l’alumnat descobreixi o ampliï els seus coneixements sobre 
els terratrèmols i s’adoni de la importància de les matemàtiques en aquest context. 

Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està pensat per portar a terme un cop s’hagi treballat el tema de les funcions 
logarítmiques, tot i que pot ser un bon exemple de motivació al principi de la unitat perquè 
l’alumnat vegi què serà capaç de fer un cop explicats els conceptes relatius a aquest tipus de 
funcions. 
Està format per 15 activitats: 10 són pròpies de matemàtiques i les 5 restants necessiten 
recerca bibliogràfica (o l’ús d’Internet) per a la seva resolució. 
Comença explicant com es produeixen els terratrèmols, quins aparells s’utilitzen per al seu 
estudi (sismògrafs) i com es porta a terme aquest estudi (mitjançant sismogrames). 
Tot seguit, entren en joc les matemàtiques, per al càlcul de la magnitud d’un terratrèmol, 
seguint l’escala de Richter. 
A continuació, s’ofereix una taula amb els efectes dels sismes en funció de la seva magnitud i 
les referències físiques i històriques més rellevants al Món, principalment durant els segles XX 
i XXI. 
Finalment, es dóna protagonisme als terratrèmols que han sacsejat més durament Catalunya, 
al llarg de la seva història. 

Recursos emprats 
L’únic requisit per tal de seguir aquest recurs és el document de treball adjunt. 

Aspectes didàctics i metodològics 
La idea és que cada alumne resolgui les 15 activitats proposades en el recurs. Com que hi ha 
algunes activitats en què cal cercar informació, és recomanable que es presenti com a feina 
encomanada per fer a casa. 
Com es pot observar, en els fulls del recurs no hi ha espai per a respondre el que demanen les 
activitats, així que totes les respostes s’hauran de fer en fulls a part. 
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També es pot plantejar el recurs en grups de 2 o 3 alumnes, fent les 15 activitats a l’aula, però 
caldrà disposar dels recursos necessaris per poder-les realitzar totes (bibliografia, accés a 
Internet,…). 
En el cas de plantejar-ho com a treball de grup, és recomanable que tot es treballi a l’aula i 
només s’encomani per fer a casa la preparació acurada de les respostes per a la posterior 
entrega al professorat. 
El temps estimat per a la total resolució de les activitats no hauria de superar les tres sessions 
de classe (o l’equivalent a tres hores). 
Si es desitja, es pot proposar als alumnes que la representació gràfica de l’activitat 9 es faci 
mitjançant algun programa informàtic com, per exemple, el Geogebra. 
Finalment, és recomanable que el professorat tingui en compte aquest recurs de cara a 
l’avaluació de l’assignatura, ja que utilitza les matemàtiques en un context proper a la societat, 
com és el tema dels terratrèmols. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les activitats proposades s’adrecen a l’alumnat de 1r curs de batxillerat, especialment a la 
modalitat de ciències i tecnologia, pel fet de ser un recurs vinculat directament amb la 
geologia. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
Aquest recurs està directament lligat amb l’assignatura Ciències per al Món Contemporani, en 
la qual s’ensenya com calcular l’epicentre d’un terratrèmol, juntament amb tots els factors que 
es tenen en compte per a l’estudi d’aquests moviments sísmics del planeta. 

Documents adjunts 
Guió de treball per a l’alumnat: MA_escala_Richter_funcio_logaritmica.doc 
 


