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Tema 1: ESTRUCTURA I DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA 
 

1. Formación del Sistema Solar i la Terra. 

Fa uns 4600 m.a. un conjunt d’events còsmics per xocs de partícules atretes per la 
gravetat, va donar lloc al nostre planeta. Inicialment era una massa incandescent.  

El refredament de la part més externa va donar lloc a la primera capa de la Terra, 
l'escorça, i a poc a poc es van formar a resta de capes concèntriques. 
A partir d'una desgasificació en forma d'erupcions volcàniques es va desprendre una gran 
quantitat de gas. Els gasos més lleugers, hidrògen i heli, es van escapar cap a l’espai exterior. 
Altres com el diòxid de carboni o el vapor d’aigua, quedaren atrapats formant l’atmosfera 
primitiva.  
 L’aigua de l’atmosfera es va condensar i les intenses pluges van inundar la superfície 
sòlida, el que va donar lloc a la hidrosfera. 
 

2. Estudi del interior de la Terra. 

L’interior de la Terra, amb un radi mitjà de 6.370 Km, es pot estudiar gràcies a dos tipus 
de mètodes: 

 
1. Mètodes directes  
Es basen en l’estudi dels materials obtinguts directament. Aporta informació molt 

fiable sobre la composició de l’interior terrestre, però només dels primers kilometres.  
Mostres obtingudes per mitjà de les perforacions o sondeigs. La perforació científica 

de major profunditat es troba a la península de Kola (Rússia) a 13 km, a molt poca profunditat 
si comparem aquesta longitud amb els 6.371 km que ens separen del centre de la Terra.  

També s’obté informació de perforacions petrolíferes (que arriben a assolir els 7km 
de profunditat), de mines (les més profundes 3km) i dels pous d’aigua, que no solen tenir 

més d’1 km de profunditat. 
Gràcies a les dades obtingudes en aquests sondeigs es coneix la composició exacta 

de les roques dels primers quilòmetres de l’escorça terrestre.  
 
2. Mètodes indirectes  

Són els mètodes que es basen amb processos o fenòmens naturals que aporten dades 
suficients per permetre deduir com és l’interior terrestre. 

  
2.1. Estudi del magnetisme terrestre: La Terra té un 

camp magnètic generat per la seva activitat interna. 
Aquest camp ha anat canviant al llarg de la història de la 
Terra, en l’actualitat el pol nord magnètic es troba a 1800 
km del pol nord geogràfic. L'estudi d'aquest camp ens 
informa de característiques de les roques i minerals del 
seu interior.  
 
2.2. La calor interna : A mesura que ens endinsem cap a l’interior de la Terra la 

temperatura va augmentant. En els 
primers km augmenta aproximadament 
30ºC per km (gradient geotèrmic). És 
evidente que no pot augmentar així fins 
al centre de la Terra, ja que arribaríem 
fins als 180.000ºC. A partir dels 200 km 
el gradient disminueix i la temperatura 
augmenta més lentament.  

 
 
2.3. Estudi de meteòrits : Es basa en l’anàlisi dels meteòrits que arriben a la Terra i 

la suposició que són restes d’altres planetes.  
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2.4. Densitat terrestre: Si coneixem la densitat mitjana (5,5gr/cm3) i la de les roques 

superficials (2,7gr/cm3) es dedueix que la interna ha de ser molt elevada. 
 
2.5. Mètode sísmic: La major part dels coneixements sobre la composició i estructura 
de la Terra s’han obtingut a partir de l’estudi de la propagació de les ones 
sísmiques per l’interior de la Terra.  
 
Les ones que es generen en els terratrèmols s’enregistren en els sismògrafs, que són 
uns instruments molt sensibles que poden enregistrar terratrèmols que es produeixen 
a milers de quilòmetres de distància i amb una intensitat tan petita que les seves 
vibracions no poden ser percebudes pels sentits humans.  
Es poden definir 2 tipus d’ones sísmiques:  

Ones P (primàries o longitudinals): són les 
més ràpides (per tant, són les primeres a arribar) i 
poden travessar tant sòlids com líquids. Com més 
dens és un material menys velocitat tenen les ones.  

Ones S (secundàries o transversals): són més 
lentes que les P (són les segones en detectar-se en 
els sismògrafs) i no poden travessar els líquids.  

Quan les ones passen d’una capa de la Terra 
a un altra de diferent composición o comportament, 
varien la seua velocitat. Analitzant aquestes 
variacions s’han establert les discontinuïtats entre les 
diferents capes terrestres. 
 
 
 

3. Estructura interna del planeta Terra. 

Hi ha dues formes de classificar l'interior terrestre: 
Model estàtic: segons la composició química. 

. Escorça (oceànica i continental) 

. Mantell (superior i inferior) 

. Nucli (intern i extern separats per la Discontinuïtat de Lehman) 
 
Escorça  

L’escorça és la capa més superficial i també la, més prima. L’escorça té un gruix 
variable, entre 5 i 10 km als oceans (escorça oceànica) i entre 25 i 70 km als continents 
(escorça continental).  

Les roques que formen l’escorça terrestre estan formades quasi completamente pels 
8 elements següents: oxigen, silici, alumini, ferro, calci, sodi, potassi i magnesi. 

Existeixen diferències de composició:  
 L’escorça continental presenta una capa superior de composició granítica i una inferior 

basáltica. En moltes zones la superfície està coberta de roques sedimentàries i de sediments 
sense consolidar.  

 L’escorça oceànica no té capa granítica, la seva densitat és més gran que l’escorça 
continental i la seva edat és menor. És molt més jove que l’escorça continental: les roques 
més antigues datades tenen 220 milions d’anys.  
 
Mantell  

És una capa rocosa situada sota l’escorça. S’estén des de la discontinuïtat de 
Mohorovicic, fins a la discontinuïtat de Gutenberg a 2.900 km de profunditat. Està compost 
bàsicament per oxigen, magnesi, silici i ferro, Té un gruix aproximat de 2850 km. Es divideix 
en dos parts : mantell superior i mantell inferior.  
La temperatura del mantell és molt elevada, entre 1.000°C i 3.700°C.  
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Nucli  
És la capa més interna, des de la discontinuïtat de Gutenberg fins al centre de la 

Terra, i té un gruix aproximat de 3520 km. Pel que fa a les condicions termodinàmiques es 
creu que hi ha pressions de diversos centenars de milers d’atmosferes i temperatures com a 
màxim de 4000 a 5000 ºC.  
La composició del nucli és metàl·lica, i es calcula que majoritàriament està composta de ferro 
i níquel. És una capa molt densa (12-13 g/cm3). Se suposa que la part externa del nucli està 
fosa, o com a mínim es comporta com a tal, ja que no deixa passar les ones S. 
* Les Discontinuïtats són canvis en la propagació o direcció de les ones sísmiques:  

Mohorovicic separa Escorça de Mantell 
Gutemberg, separa mantell de Nucli 
Lehman: separa nucli extern de nucli intern. 

 
Model dinàmic: segons l'estat físic dels materials. 

. Litosfera: escorça + part sòlida del mantell superior 

. Astenosfera:part de consistència plàstica del mantell superior 

. Mesosfera: la resta del mantell 

. Endosfera o nucli: el nucli intern és sòlid i l'extern, líquid 
 

Litosfera 
De líthos = pedra: és la capa més superficial de la Terra sòlida que comprendria tota 

l’escorça i els primers km del mantell (fins 100-150 km). És sòlida i molt rígida; Aquesta capa 
està fragmentada en una sèrie de plaques tectòniques, en les vores de les quals es troben 

els fenòmens geològics com el magmatisme, la sismicitat, o l’orogènesi. Les plaques poden 
ser oceàniques o mixtes, cobertes en part per escorça de tipus continental. 

 
Astenosfera 

De asthenós = dèbil, tou: Capa situada sota la litosfera, entre els 100 i els 300 km i 
en la qual disminueix la velocitat de propagació de les ones sísmiques. És força fluida i poc 
rígida; per tant, té un comportament plàstic que permet el desplaçament de les plaques que 
té a sobre. 

En les últimes dècades s’ha descobert que en molts punts sota la litosfera no hi ha 
cap capa fluida. Per això, alguns autors consideren que l’astenosfera en realitat no 
existeix i que és tot el mantell el que presenta plasticitat i que tot ell és impulsat per la calor 

procedent del nucli i així provoca el moviment de les plaques tectòniques. 
 

Mesosfera 
De mésos = mig: Capa situada entre els 300 i els 2.900 km, formada per part del 

mantell superior i tot el mantell inferior. L’augment de la velocitat de les ones sísmiques ens 
indica que aquesta capa és sòlida i rígida. 

 
Endosfera 

De éndos = dintre: És la capa més interna i correspon al nucli, dels 2.900 als 6.370 

km. Està constituït per dues capes diferents, en extensió i estat físic segons mostren les 
dades sísmiques: un nucli extern líquid d’aproximadament 2270 km de gruix i un nucli intern 
sòlid amb un radi d’uns 1220 km; tots dos estan separats per la discontinuïtat de Lehmann. 

El nucli extern té una fluïdesa semblant a la de l’aigua i es agitat per violents corrents 
de convecció que originen el camp magnètic terrestre o magnetosfera. 

El nucli intern irradia contínuament una calor intensa cap a fora, a través de les 
diverses capes concèntriques que formen la porció sòlida del planeta. La font d’aquesta calor 
és l’energia alliberada per la desintegració de l’urani i altres elements radioactius. Els corrents 
de convecció dins del mantell traslladen la major part de l’energia tèrmica de la Terra fins a 
la superfície. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Astenosfera
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4. Els moviments horitzontals de les plaques. 
Al llarg de la història han aparegut teories mobilistes sobre els continents que 

revolucionaven i contradeien les teories fixistes. El primer en desenvolupar una teoria ben 
argumentada va ser Alfred Wegener. 

 
La Deriva Continental: 

Descrita per Wegener al 1913 afirmava que els continents, tal com els coneixem ara, 
estigueren units fa uns 200 m.a. i que constituïen un sol bloc, el supercontinent Pangea. A 
conseqüència de grans trencaments, la Pangea es va dividir succesivament en fragments. 

Per a elaborar aquesta teoria es va basar en les següents evidències: 
- Geogràfics: les vores 
d'alguns continents encaixen 
com un trencaclosques 
- Geològics: coincideixen els 
eixos de grans serralades a 
les dues parts de l'oceà 
Atlàntic 
- Paleoclimàtics: apareixen 
sediments de climes passats 
en llocs molt distanciats i que 
ara no tenen eixos climes 
(Mapa: tills, carbons i guixos) 
- Paleontològics: l'estudi de 
fòssils indica que fa 350 
milions d'anys la flora i fauna 
d'Àfrica, Amèrica del sud, 
l'Índia i Austràlia coincidien. 
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La Tectònica de Plaques 
Aquesta és la teoria succesora de la de la Deriva Continental  i la corregeix en alguns 

aspectes: els continents emergits no es desplacen sobre la superfície del nostre planeta, sinó 
que és la Litosfera qui es desplaça sobre l'Astenosfera a velocitats d'uns cm./any,  seguint 
diferents direccions i provocant allunyaments i col·lisions de continents, així com friccions 
entre plaques. 

Per aquesta raó, les principals activitats geològiques com els volcans, terratrèmols i 
formació de serralades es produeixen als límits de plaques. 

 
Actualment es reconeixen 7 plaques grans (Antàrtica, Nord-americana, Sud-americana, 
Pacífica, Eurasiàtica, Africana i Indoaustraliana) i d'altres més petites com la de Nazca, 
l'Aràbiga i la del Carib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

5. Límits de plaques 

Els límits que separen unes plaques de les altres poden ser de 3 tipus: 
- Divergents: les plaques se separen i es genera nova litosfera oceànica a partir dels 
materials procedents de l'interior terrestre en la zona que es diu Dorsal oceànica. 
- Convergents: les plaques s'acosten, es destrueix litosfera en la Zona de Subducció i es 
forma una Fossa oceànica. 
- Transformants: zones on ni es crea ni es destrueix litosfera, sinó que una placa es desplaça 
lateralment respecte a una altra formant una Falla Transformant. 
En el següent mapa hi ha indicades zones on existeixen els diferents tipus de límits entre 
plaques. 

 
 
En els últims anys s'han recollit més proves que corroboren el moviment de les plaques i la 
teoria de la Tectònica de Plaques: 

– Distribució de l'activitat volcànica i sísmica coincident amb els límits de plaques. 
– Edat de l'escorça oceànica: datació de les roques del fons oceànic. 
– Paleomagnetisme: orientació dels minerals de Fe segons els pols magnètics que ha 

canviat al llarg de la història. 
– Tecnologia moderna (raigs làser i satèl·lits) permet donar les coordenades exactes i 

mesurar amb precisió els moviments actuals. 
 
6 .El motor de les plaques 

S'han proposat 2 models que podrien ser complementaris per a donar solució a 
aquesta qüestió: 

Corrents de convecció al mantell: encara que els moviments de convecció són típics 
de gasos i líquids, al mantell, a causa de la seua consistència plàstica, també es donen. Això 
explicaria com puja un material molt calent que va refredant-se durant el seu ascens i tornant 
a baixar a conseqüència de la major densitat adquirida. 

 
“Estirada” gravitacional:  desplaçament de les plaques a causa de la pendent que hi 
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ha des d'una dorsal fins a la zona de subducció i per la major densitat de la placa oceànica 
que “estira” de la placa quan es fica cap a l'interior terrestre. 

 
7. Conseqüències del moviment de les plaques 

- Formació de grans serralades: 
El procés de formació d'una serralada es diu OROGÈNESI. La velocitat de formació 

és imperceptible en l'escala de temps humana i acaba elevant-se en el transcurs de milions 
d'anys. 

Hi ha 2 tipus bàsics de serralades: unes, com els Andes, se situen a les vores dels 
continents; altres, com l'Himàlaia, es localitzen a l'interior dels continents. 

*El primer cas (Andes), es forma per Subducció i hi apareix un Prisma d'Acreció i 
activitat volcànica.   

*En el segon cas (Himàlaia), es crea per la Col·lisió de les plaques amb compressió, 
plegament i fractures d'una placa sobre l'altra. 

 
 
- Formació d'un oceà: 

Durant la formació d'un oceà com l'Atlàntic hi ha diferents fases 
que comencen amb la divisió d'un continent per la pujada del calor 
intern i la dilatació i fractura de la superfície: 

Ploma convectiva   >>>   Rift Valley (Àfrica) >>>  Mar Lineal (M. 
Roig) >>>  Oceà 

Aquest procés s'està produint a la zona sud-est de l'África on 
els grans llacs com el Victòria acabaran formant un mar lineal que 
continuarà amb l'expansió del mar Roig. 
 
 
 
- Plecs i Falles 

Els materials de l'escorça es deformen a causa de la dinàmica interior que sotmeten a les 
roques a forces de compressió i distensió. 
     Els plecs són curvatures en forma 

d'ones en els materials produïdes per 
deformació plàstica de les roques quan 
experimenten durant molt de temps 
intenses forces de compressió. Les 
parts d'un plec són: la xarnera, els flancs 
i el pla axial. 
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Segons la xarnera (màxima curvatura) es poden dividir en plecs 
anticlinals o sinclinals. 
 
 
Segons la inclinació del pla axial es classifiquen en: rectes, inclinats i tombats: 

 
Una falla és una fractura de l'escorça terrestre al llarg de la 

qual s'ha produït un desplaçament relatiu dels dos blocs en què 
queda dividida la roca afectada. 
Les parts d'una falla són: els llavis o blocs, el pla de falla i el 
salt de falla. 
 
I els tipus de falles existents en relació al moviment que fan els 

blocs: 
 
Falla normal: formada per esforços 
distensius. Els llavis de la falla llisquen per 
allunyament dels blocs. 
Falla inversa: formada per esforços 
compressius. Un llavi de falla s’alça sobre 
un altre. 
Falla de direcció: desplaçament horitzontal 
dels blocs. 
 

 

- El cicle de les roques: 
 

És un procés que necesita de 
l’acció de les dinàmiques interna i 
externa. 
Els materials es transformen en 
els diferentes tipus de roques, per 
diversos processos fisicoquímics, 
com la diagènesi, el 
metamorfisme o la consolidació 
del magma. 
Els diferents tipus de roques es 
fragmentaran per erosió i 
meteorització i seran transportats 

pel vent i l’aigua, per acumular-se 
en les conques sedimentàries. 


