
La introducció a la unitat
Inclou un comentari sobre els continguts que
es desenvoluparan en la unitat. La lectura d’a-
quest comentari proporcionarà a l’alumne un
marc de treball i li servirà per detectar quins
conceptes ha de conèixer, ja que són la base de
la unitat. 

Els continguts de la unitat
Es distribueixen en dobles pàgines. Els concep-
tes fonamentals que hi ha tractats van destacats
en negreta.

Hi trobareu:

• El text central.

• Quadres que recullen la informació d’una
manera més sintètica i visual.

• Abundants fotografies i esquemes.

• Activitats per reforçar els continguts.

2
El nostre lloc
a l’Univers
És bastant comú afirmar que la Terra és un planeta «viu» i no solament
des del punt de vista biològic. La calor interna que conserva des de la seva
formació com a planeta origina una dinàmica entre els seus materials
que produeix els accidents geològics i la seva transformació al llarg del
temps. La Terra sembla immutable, però experimenta canvis continus; per
això és «viva».
La Terra és un insignificant planeta del sistema solar, que és una diminuta
porció d’una de les 1011 galàxies de l’Univers visible, l’anomenada Via
Làctia. Però, quin és l’origen d’aquesta «immensitat»?
En aquesta unitat es tracten les respostes que ofereixen avui la física i la
geologia sobre l’origen de l’Univers, el sistema solar i la Terra, i els fenò-
mens que configuren la dinàmica dels materials terrestres i que van can-
viant el nostre planeta al llarg del temps geològic. 
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2.1. Els planetes del sistema solar
D’acord amb la Unió Astronòmica Internacional (UAI), els planetes que
componen el nostre sistema solar són Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Jú-
piter, Saturn, Urà i Neptú. El 2006, la UAI, basant-se en els darrers estu-
dis planetaris, actualitzà la composició del sistema solar, la qual cosa com-
portà que Plutó fos rebaixat de categoria i inclòs en un grup de planetes
menors (o asteroides grans) descoberts recentment. 

2.2. L’origen del sistema solar
Qualsevol teoria que s’elabori sobre l’origen del sistema solar ha d’explicar els
fets següents:

El Sol i els planetes giren en el mateix sentit.

Els planetes recorren òrbites quasi circulars i situades en un mateix pla.

El moviment de rotació de la majoria dels planetes es produeix en el ma-
teix sentit del de translació.

Els planetes propers al Sol són petits i densos. Els externs són grans i lleu-
gers.

Tots els cossos planetaris presenten grans impactes.

La teoria dels planetesimals és capaç d’explicar tots aquests fets i és la més
acceptada en l’actualitat com a model de l’origen del sistema solar.

2 L’origen del sistema solar 2.3. La teoria dels planetesimals

Va ser concebuda pels astrònoms CARL F. VON WEIZSÄCKER (alemany)
i GERARD KUIPER (nord-americà), entre els anys 1944 i 1950; proposa
que el sistema solar es formà fa uns 4 500 milions d’anys a partir del
gas i de la pols d’una nebulosa situada a la Via Làctia.

Fa uns 5 000 milions d’anys, els mate-
rials de la nebulosa començaren a agitar-
se i a interactuar, a causa, probablement,
de l’ona de xoc produïda per l’explosió
d’una estrella propera.

Com a conseqüència, la major part de
la matèria de la nebulosa es condensà i
començà a concentrar-se a la part central
del futur sistema. L’enorme força gravitatò-
ria d’aquesta massa central la comprimí i
esclafà fins que el seu nucli adquirí prou
temperatura per iniciar les reaccions ter-
monuclears que fan que els estels emetin
grans quantitats de llum i de calor. Fou el
naixement del Sol.

Les intenses emissions solars «bufaren»
cap a l’espai una bona part de la matèria.
La resta va romandre girant al voltant de la
jove estrella, a causa de la seva gravetat,
fins a formar un disc aplanat. 

En el disc aplanat, els materials més
densos es disposaren més a prop del cen-
tre. Posteriorment, en el si del disc de matè-
ria hi van aparèixer concentracions anome-
nades planetesimals, que es disposaren en
òrbites diferents al voltant del Sol i que co-
mençaren a col·lidir entre si. Aquestes con-
centracions es destruïen i es tornaven a reu-
nir després en cossos cada cop més grans,
amb més capacitat d’atracció gravitatòria
sobre la matèria solta del seu voltant. Així,
els planetesimals foren el germen dels futurs
planetes.

Els planetes que es formaren prop del
Sol, a partir de materials més densos, do-
naren origen als planetes interiors rocosos;
els que es condensaren més lluny del Sol,
amb materials lleugers, donaren origen als
planetes exteriors gasosos.

Posteriorment, els planetes es refredaren
i crearen una atmosfera amb els gasos alli-
berats, que només serien retinguts en els
planetes amb una gravetat important.

1 Explica les línies generals de la teoria
dels planetesimals.

2 A què es deu que alguns planetes
tinguin atmosfera i d’altres no?

Activitats

TERRA
SATURN URÀ

NEPTÚVENUS MART

MERCURI

Distància al sol (x106 km)

Diàmetre (km)

Massa (respecte a la Terra)

Densitat (g/cm3)

Rotació

Any (dies terrestres)

150

12 700

1

5,5

23 h 56 min

365,25 dies

SOL

58
4 900
0,06
5,4
58 dies 16 h
88 dies

108
12 200
0,8
5,2
243 dies 
225 dies

228
6 800
0,11
4,0
24 h 37 min
687 dies

PLANETES INTERIORS ROCOSOS

JÚPITER

779
142 000
315
1,3
9 h 50 min
12 anys

1 430
115 000
94
0,7
10 h 14 min
29,5 anys

PLANETAS PLANETES EXTERIORS GASOSOSGASEOSOS

2 870
47 400
15
1,6
10 h 42 min
84 anys

4 500
44 600
17
1,6
15 h 48 min
165 anys

Cinturó d’asteroides

Algunes característiques dels planetes del sistema solar

Així s’originà l’Univers segons la teoria dels planetesimals
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L’exploració de l’espai exterior de la Terra començà el 1959,
quan l’aleshores Unió Soviètica (URSS) llançà el primer
satèl·lit artificial. Des d’aleshores, l’URSS (posteriorment, Rús-
sia), els Estats Units, la Unió Europea i altres nacions han
llançat nombrosos satèl·lits, sondes, vehicles espacials, etc., les
informacions dels quals han comportat grans avenços en l’ex-
ploració del sistema solar.

Des que el 20 de juliol de 1969 Neil Armstrong trepitjà la Llu-
na, diverses sondes espacials han arribat a Venus, Mart i Tità,
i alguns satèl·lits han entrat en òrbites properes a Júpiter, Sa-
turn, Urà i Neptú. Són famoses les fotografies sobre Mercuri
obtingudes per la sonda Mariner 10; les descobertes sobre les
roques de Mart ofertes pels vehicles Viking, i les dades sobre
Venus aportades pels vehicles espacials Venera (entre 1967 i
1975), Mariner 2 (1962) i Venus Poineer 1 (1978) i per la
sonda Magallanes (1990).

La recerca de vida extraterrestre

La recerca de vida extraterrestre ha portat a intentar localitzar
a la Terra hàbitats amb condicions similars a les que podrien
donar-se en altres planetes. Un dels llocs elegits pels científics
de la NASA ha estat el riu Tinto, que, al llarg del seu recorre-
gut per la província de Huelva, travessa la conca minera, rica
en pirites, de Riotinto. L’alt contingut de ferro dissolt en les ai-
gües àcides, denses i pobres en oxigen del riu li atorguen un
color roig obscur (com de vi negre). Es pensava que era un riu
mort sense possibilitat que hi existís vida. No obstant això, in-
vestigacions recents han demostrat que les seves aigües i el seu

Per reflexionar sobre la recerca espacial 
L’exploració espacial

fons, molt rics en ferro, sulfurs polimetàl·lics i un pH del 2,2 (de
manera que s’assemblen bastant a Mart), comprenen una im-
portant biodiversitat d’organismes microscòpics, que en aques-
tes condicions extremes viuen sense oxigen. Aquests microor-
ganismes, en lloc d’oxidar matèria orgànica per obtenir
energia, oxiden minerals i sulfats metàl·lics. Sorprenentment,
s’ha comprovat, en contra del que podia suposar-se en un am-
bient tan extrem, que existeix una diversitat més gran de micro-
organismes eucariotes que no pas de procariotes. 

Aquestes formes de vida extremòfiles podrien sobreviure en
llocs com Mart. Científics nord-americans i espanyols, dins del
projecte Snorkel de la NASA, estudien la mare del riu Tinto
per la seva similitud amb les condicions de vida a la superfície
de Mart.

En paraules de l’investigador espanyol RICARDO AMILS, de la
UAM: «El riu Tinto és un model geomicrobiològic, biotecnològic
i astrobiològic que ens està explicant que és molt més fàcil
adaptar-se a les condicions extremes del que pensàvem. Amb
aquesta recerca augmenta considerablement la probabilitat de
trobar vida fora del planeta Terra».

1 Per què pot dir-se que el riu Tinto és un model?

2 Per què creus que el text es refereix a vida extremòfila?

3 Localitza el recorregut del riu Tinto i busca informació sobre
la importància històrica de les mines de Riotinto.

4 Investiga a Internet quants vols tripulats han orbitat la Lluna
i quines nacions els han enviat.

Des de l’aparició de la nostra espècie sobre la Terra, els éssers humans, en
observar el cel, hem pretès trobar respostes als interrogants que ens plante-
java. Mai no hem tingut tants coneixements relatius a l’espai com en els
nostres dies, gràcies als actuals avenços tecnològics i a l’exploració espacial
duta a terme, des de fa ja unes quantes dècades, amb diferents vehicles;
però també és cert que mai com ara no hem estat tan conscients del llarg
camí que encara s’ha de recórrer, si es volen determinar les seves caracterís-
tiques i les claus del seu origen.

3.1. Els instruments d’observació
Els telescopis i els radiotelescopis. Fins fa pocs anys, la investigació de
l’Univers es feia únicament des de la superfície de la Terra, mitjançant
telescopis, radiotelescopis i altres instruments similars. Per bé que
aquests s’han anat perfeccionant, el seu ús en recerca té una gran limita-
ció: l’atmosfera terrestre filtra diferents tipus de radiacions, de manera
que aquests instruments recullen una informació parcial de l’Univers.
En l’actualitat, la instal·lació de telescopis en òrbites espacials permet no
solament estudiar la radiació visible, sinó també les radiacions no visi-
bles (infraroja, ultravioleta, X i gamma). Telescopis ultramoderns, com
el Next Generation Space Telescope, permetran un estudi més profund
de les estrelles i de les galàxies.

Els satèl·lits i les sondes espacials. Des que començà l’era espacial, els
satèl·lits i les sondes espacials han estat utilitzats per a l’observació de l’U-
nivers i han aportat molta informació rellevant sobre aquest.

3 La investigació de l’Univers

3 Com repercuteix l’atmosfera en la
recollida d’informació que es fa des dels
centres d’observació astronòmica
terrestres?

4 Quins avantatges té la utilització 
de satèl·lits i de sondes espacials en
comparació amb els telescopis pel que fa
a l’estudi de l’Univers?

Activitats

L’observació astronòmica a les Canàries

L’Institut d’Astrofísica de les Canàries
(www.iac.es) és un centre d’investigació es-
panyol internacionalitzat, que constitueix
l’Observatori Nord Europeu. La seva seu
central és a La Laguna. S’hi duen a terme
projectes d’investigació astrofísica i desen-
volupament tecnològic, formació università-
ria de postgrau i divulgació científica.

Té dos observatoris: l’observatori del Teide
s’ocupa preferentment de l’estudi del Sol, i
s’hi concentren els millors telescopis solars
europeus.

El segon observatori, situat al Roque de los
Muchachos, serveix tant per a l’observació
nocturna (per la poca contaminació lumíni-
ca de l’illa) com per a la física solar. També
treballa en l’astrofísica d’altes energies. En
aquest observatori hi ha una de les bate-
ries de telescopis més completes del món.

Estructura del llibre

Per reflexionar
L’apartat «Per reflexionar…» inclou activitats i
textos a partir dels quals es pot aprofundir en
algun aspecte d’interès tractat en la unitat, re-
flexionar-hi i formar-se una opinió .  

         



Les activitats
Aquesta doble pàgina reuneix un conjunt d’ac-
tivitats classificades en tres blocs, segons el ti-
pus de coneixements i habilitats necessaris per
saber-les resoldre:

• Reforça. Comprèn preguntes sobre els con-
tinguts bàsics que l’alumne ha de conèixer en
acabar la unitat.

• Observa i interpreta. Inclou activitats d’in-
terpretació d’imatges i gràfics. Per resoldre-
les, l’alumne ha d’analitzar i extreure conclu-
sions.

• Analitza i pensa. Reuneix activitats d’análisi
i d’interpretació de textos, en les quals l’alum-
ne ha de relacionar continguts.

Per saber-ne més
Aquesta pàgina de consulta recopila documen-
tació que pot fer-se servir com a referència per
ampliar continguts relacionats amb la unitat.
Consta de quatre apartats: 

• Una fita científica.

• Un centre de recerca.

• Un llibre recomanat.

• Unes adreces d’Internet.
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Per saber-ne més

Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont (UAB) 
L’Institut Català de Paleontologia Mi-
quel Crusafont és un dels principals
centres del món especialitzats en pa-
leontologia. Les seves línies de recerca
van des de la paleontologia humana a
l’estudi de les faunes del Quaternari i
del Mesozoic (especialment, els dino-
saures) i la paleobiologia. 
Aquesta institució compta amb un mu-
seu, a la seu de l’antic Institut Miquel
Crusafont, de Sabadell, amb la millor
col·lecció de dinosaures de Catalunya i
una de les millors exposicions de peces
procedents de les conques fossilíferes
catalanes.

Un centre 
de recerca

Los orígenes de la vida

ORGEL, L. E.: Los orígenes de la vida.
Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Els coneixements actuals fan possible
formular un conjunt coherent d’hipòte-
sis plausibles sobre com els constituents
inorgànics de la Terra van arribar a es-
tructurar-se en éssers vius. L’autor ha
resumit les línies generals d’aquest pro-
cés en una exposició pensada per a
lectors amb coneixements limitats de
biologia i de química. Les darreres tro-
balles de l’astronomia semblen confir-
mar la hipòtesi del sorgiment, en altres
racons de l’Univers, de formes de vida
similars a les de la Terra. 

Un llibre recomanat

www.atapuerca.com, www.funda-
cionatapuerca.es, www.diariodea-
tapuerca.net, www.atapuerca.net,
www.sierradeatapuerca.com.  

En aquestes pàgines pots trobar expli-
cacions i documentació gràfica sobre
els jaciments d’Atapuerca, declarats
Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. 

Si hi entres, podràs ubicar aquests ja-
ciments a la província de Burgos i lo-
calitzar on van ser trobats els fòssils
(Gran Dolina, Galería, Sima del Ele-
fante, Portalón, Galería de Sílex, Cue-
va Mayor i Sima de los Huesos) a la
serralada d’Atapuerca.

A Internet

L’1 de juliol de 1958, Wallace i Darwin
van presentar sengles comunicacions a la
Societat Linneana de Londres relatives a
la selecció natural. Davant la brillant intuï-
ció de Wallace, Darwin havia arribat a la
mateixa conclusió després d’anys d’in-
gent recopilació.

Un cop feta la comunicació, va redactar a
corre-cuita el manuscrit i va publicar, el

24 de novembre de 1859, la seva obra
cabdal, L’origen de les espècies, que va
tenir un extraordinari impacte científic, re-
ligiós i social. El mateix dia de la seva pu-
blicació es va vendre l’edició completa de
1 250 exemplars. Tanmateix, des dels
ambients científics es rebutjaven les seves
tesis, i totes les Esglésies van considerar el
pensament darwinià com «un intent de
destronar Déu». Els atacs es van intensifi-
car quan es va publicar, anys després,
L’origen de l’home. 

No obstant això, també va haver-hi, tot
i que pocs, alguns seguidors entusiastes
de Darwin, tant en el Regne Unit com en
el continent. Entre ells destacaven els na-
turalistes Thomas H. Huxley al Regne
Unit i Haeckel a Alemanya. Cèlebre és
la controvèrsia de Huxley amb Samuel
Wilberforce, bisbe de l’Església anglica-
na, amb relació a l’origen de l’home. A
la pregunta del religiós, que volia saber
si era a través del seu avi o de la seva
àvia com pretenia descendir d’un mico,
Huxley va respondre amb el seu argu-
ment destructor: «Si, per tant, se’m fa la
pregunta de si voldria tenir més aviat un

miserable com a avi que un home gene-
rosament dotat per la naturalesa i pos-
seïdor de grans mitjans d’influència, i
que, tanmateix, fa servir aquestes facul-
tats i influències amb l’única finalitat
d’introduir el ridícul en una greu discus-
sió científica, indubtablement afirmo la
meva preferència pel mico».

Una fita: La publicació de L’origen de les espècies

Charles Robert Darwin.

Alfred Russel Wallace.
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Activitats
Reforça

17 Resumeix en quatre punts el procés de forma-
ció de l’Univers segons el Big Bang.

18 Explica què entens per «teoria de les supercor-
des».

19 Quins fets ha d’explicar qualsevol teoria que
intenti descriure com es produí l’origen del sis-
tema solar?

20 Indica algunes de les característiques que com-
parteixen els següents planetes del sistema so-
lar: Júpiter, Saturn, Urà, Neptú.

21 Assenyala alguna descoberta feta per algun
vehicle espacial.

22 Explica com l’estudi de les ones que es pro-
dueixen en els terratrèmols proporciona infor-
mació sobre l’estructura de l’interior de la 
Terra.

23 Quins efectes produeix la dinàmica litosfèrica? 

24 Explica alguna de las proves que donen suport
a la tectònica de plaques. 

25 Consulta el mapa de la distribució de les pla-
ques tectòniques i indica quin tipus de litosfera
constitueix la placa sud-americana.

26 Quin tipus d’escorces hi ha i en què es diferen-
cien?

27 Explica quin tipus de convergències entre pla-
ques es poden produir.

Observa i interpreta
28 Quasi totes les falles transformants es localitzen

en la litosfera del fons oceànic. Una de les ex-
cepcions és la falla de San Andrés, que recorre
Califòrnia (Estats Units) al llarg de 970 km,
entre la vall Imperial i el cap Medocino. Obser-
va l’esquema i intenta imaginar com estaran les
ciutats de San Francisco i Los Angeles (que són
a prop de la falla) en un futur molt llunyà.

29 Observa l’esquema inferior i explica el procés
que il·lustra. Copia’l i posa-hi els rètols que hi
manquen.

Analitza i pensa
30 La zona en què es troben els grans llacs africans

és la vall del Rift (que apareix en el mapa). In-
dica quina possible evolució pot tenir aquesta
zona en els propers milions d’anys.

31 Llegeix el text i respon les qüestions.

Fins ara, s’han relacionat els processos geològics d’o-
rigen endogen amb les zones d’interacció entre pla-
ques tectòniques. No obstant això, existeixen certes
estructures geològiques que s’originen en l’interior
de les plaques, a vegades molt lluny dels límits. L’e-
xemple més característic és el dels arxipèlags d’illes
oceàniques volcàniques alineades i ordenades se-
gons la seva edat (com les illes Hawaii).

L’explicació més comuna per aquests processos
d’intraplaca proposa l’existència de punts calents
a les zones de l’interior de la Terra situades sota
aquestes formacions. Els geòlogs creuen que un
punt calent té el seu origen en una anomalia en
el límit nucli-mantell, que produeix l’ascens d’u-
na ploma de materials molt calents, sòlids però
molt plàstics, a través del mantell i cap a la litos-

fera. Quan aquest broll de material ascendent
arriba a la litosfera, una part es fon o provoca la
fusió de roques de la regió i forma magmes. Si les
roques foses travessen la litosfera oceànica, gene-
ralment en una zona intraplaca, apareixen illes
volcàniques. Si travessen la listosfera continental,
es forma un vulcanisme intens, que dóna lloc a
altiplans de lava, de vegades molt extensos (com
el de Dècan, a l’Índia).

32 a) Per què la formació de les illes Hawaii no es
pot explicar mitjançant la dinàmica dels límits
de plaques?

b) Què origina els punts calents situats en la li-
tosfera continental?

33 Titula el text i assenyala la idea principal que
s’hi desenvolupa.

La seguretat amb la qual es descriuen les capes
internes de la Terra en els textos de geologia pot
resultar enganyosa i fer pensar al lector que els
geòlegs tenen un coneixement molt exacte de l’in-
terior del planeta. Sempre s’ha de tenir present
que les descripcions en qüestió responen a models
basats en hipòtesis fetes a partir de dades obtin-
gudes amb mètodes d’estudi indirectes. Això no
vol dir que les afirmacions siguin falses, sinó que
solament són aproximacions a la realitat que
han de ser sotmeses permanentment a revisió, a
mesura que es disposa de més dades de diverses
fonts. Els geòlegs són molt conscients d’aquesta si-
tuació, com es dedueix dels comentaris que el geo-
físic nord-americà Frank Birch feia el 1952,
quan advertia del caràcter de les hipòtesis sobre
l’interior de la Terra: «Els lectors desprevinguts
haurien de tenir en compte que el llenguatge
ordinari, quan s’aplica a l’interior de la Terra,
experimenta una transformació [...]. Per això,
és imprescindible utilitzar la següent taula d’e-
quivalències: quan els científics diuen segur,
realment significa dubtós; quan diuen la prova
definitiva, s’ha d’interpretar suggeriment va-
gue...».

Placa 
nord-americana

Placa 
de Cocos

Placa 
pacífica

Falla 
de San 
Andrés

Placa 
pacífica

San Francisco

Los Angeles 

Mantell Mantell

Volcans
Fosses d’enfonsament
Falles

Vall 
del Rift

El CD-ROM de l’alumne
Inclou: 
• Esquemes comentats.

• Un esquema de cada unitat amb els con-
ceptes bàsics que s’hi treballen.

• Un glossari que recull la definició d’alguns
termes, generalment de caràcter científic,
per facilitar-ne la consulta.

• Simulacions.


