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La Terra inquieta 1 
Simulant una erupció volcànica 

Nucli 
 
Objectius  
Simular a l’aula una erupció volcànica, un model científic. 
Treballar en base a “predir-observar-explicar” POE com a mètode senzill 
d’aproximar-se al model científic de volcà. 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 
· Plantejament de preguntes que comportin l’establiment de relacions entre 
  variables. Identificació de les variables que poden ser més significatives. 
· Diferenciació entre observacions, inferències, interpretacions o opinions 
  personals. Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer 
  evidències. 
· Disseny de petites investigacions per respondre a les preguntes formulades. 
· Identificació d’evidències de canvis al mateix temps que dels aspectes que 
  no canvien.  
  Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les. 
· Identificació de relacions entre variables i deducció de regularitats i lleis 
  senzilles. 
· Elaboració d’informes sobre el treball realitzat, en els quals es justifiquin les 
  Conclusions tant a partir de les dades recollides com de referents teòrics. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de 1r o 2n d’ESO 
 
Temporització 
Es pot fer l’experiment i les conclusions en 1 hora i 1 hora més per 
l’elaboració de l’ informe final i visualització de vídeos.  

 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Com s’esmenta en els objectius el que es pretén és treballar un contingut 
complex a partir d’un experiment senzill i proper. Hauria de permetre que 
l’alumnat fes hipòtesis (què passarà?) i després de fer l’experiment pogués 
contrastar-les amb el resultat (què ha passat?). El més important serà el 
contrast entre el què ha passat i les hipòtesis (per què ha passat el que ha 
passat?). Aquest tipus d’activitats (POE: “predir-observar-explicar”) afavoreix 
la mobilització dels coneixements de l’alumnat al buscar una explicació per 
defensar la seva idea  i comparar-la amb el resultat de l’experiment. 
L’experiment és molt senzill (alerta amb la cera calenta). Es pot fer només un 
muntatge per tota la classe. És important que vegin que les capes 
representen:   
• La capa de cera vermella simula el material del mantell (sòlid), que es 
converteix en magma (fluid), i tendeix a sortir d’allà on és i s’acumula a les 
cambres magmàtiques. Aquest magma conté vapor d’aigua i d’altres gasos 
que faciliten el seu ascens.   
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• La capa de sorra i la cap d’aigua simulen la litosfera (la crosta). Alerta: 
l’aigua també representa l’escorça però es posa per poder veure “per dins” 
que passa. No es tracta de l’aigua de l’oceà.   
• El vas de precipitats simula la terra (sense arribar al nucli) 
• El fogonet simula el calor intern de la terra (un punt calent) 
És important treballar amb cura la conclusió, comparant el model 
“l’experiment” amb el model científic “volcà”, per tal què no es quedi només 
en una experiència manipulativa. Es fa l’experiment “per construir un model” 
 
Quan es posa en marxa l’experiment, la cera s’estova obrint-se camí entre la 
sorra i pujant (menor densitat) per la capa d’aigua (escorça). Part de la cera 
fosa arriba a la superfície de l’aigua i solidifica a l’exterior (roca volcànica). 
Una altra part de la cera ho fa en forma de filaments per dins de l’aigua 
(roques filonianes) i una darrera part queda formant una massa més gran a la 
base (roques plutòniques). 
 
Trobem interessant veure el vídeo de David Brusi (UdG) després d’haver 
realitzat l’experiment a l’aula. Veure un científic a casa seva proposant un 
experiment pot contribuir també, a apropar l’alumnat a la ciència. 
  
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Consell als professors/es: si no heu fet mai aquest experiment, visioneu en 
primer lloc el vídeo que mostra el procediment a seguir.  
Per fer la capa de cera, agafeu una espelma, trenqueu-la a trossos i foneu-la 
en un vas de precipitats. Quan s’hagi solidificat (ha de quedar una capa 
homogènia de cera d’un o dos cm.) ja es pot posar la sorra a sobre. Després 
aboqueu-hi l’aigua, amb molta cura, deixant-la relliscar per una paret perquè  
no s’enterboleixi. El procés és el que segueix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(La idea de l’experiment i els dibuixos són de “Twenty Firts Century: science” P1-31) 
 
Documents adjunts 
Guió de treball de l’alumnat (pdf) 
Fotografia descriptor 
http://www.youtube.com/watch?v=908Rdfwz4ZY
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