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La zona d’ombra de la Terra 

 

 

Objectius  

 

Elaborar models que ajudin a entendre com a partir 

del comportament de les ones sísmiques s'ha pogut 

arribar a construir un model en capes concèntriques 

de l'estructura interna de la terra. 

Interrelacionar dues àrees (ciències de la terra i del 

medi ambient  i física) per estudiar un mateix 

contingut. 

 

 

Descripció de la proposta  

 

Aquesta proposta la fan, de manera simultània i independentment, els alumnes de ciències de 

la terra i de física, tot i que al final, hi ha posades en comú entre els dos grups. 

A partir d'un problema es donen unes pautes per arribar a formular una hipòtesi. 

Seguidament cal elaborar el model analògic per a comprovar la hipòtesi. 

A continuació, amb els models de geogebra i un model Terra, es formulen un seguit de 

preguntes per tal que arribin a una explicació teòrica. Això ens ha de servir per comparar els 

diferents models i validar la hipòtesi. També és el moment d'utilitzar el vocabulari més precís. 

Utilitzant la trigonometria calcular la profunditat del nucli. 

Cada grup es prepara una presentació per explicar als altres. Amb això volem que els alumnes 

vegin que un mateix fenomen es pot explicar des de diferents òptiques (física i ciències de la 

terra). 

Per a més informació podeu visionar el video de l’experiència en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=uODA51EEoO4&feature=youtu.be 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Es treballa a l'aula ordinària, aula TIC i al laboratori. 

Es treballa amb grups de 3 o 4 alumnes. 

La professora i el professor, més que donar informació, guia als alumnes perquè la vagin 

construint. 

 

Recursos emprats  

https://www.youtube.com/watch?v=uODA51EEoO4&feature=youtu.be
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Material de laboratori: Un cristal·litzador i un vas de precipitats, aigua amb cendres, cullera, 

punter làser, sorra, retolador  i caixa de cartró. 

Mòbils. 

Ordinadors connectats a Internet. 

Projector 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

1r de Batxillerat de física i de ciències de la terra i del medi ambient 

 

Documents adjunts 

 

 Material per al professorat. solucionari  

 Material de treball per a l'alumnat. alumnat 
 

Autoria 
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