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UD4 L’ACTIVITAT 
GEOLÒGICA INTERNA

1. La terra un sistema dinàmic
2. L’energia interna de la terra

1. L’estructura interna de la Terra
2. Manifestacions de l’energia interna de la 

Terra.

3. Tectònica de plaques.
4. Deformacions i fractures

1. Plecs
2. Fractures
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1. La terra, un sistema dinàmic

• A la Terra existeixen 2 tipus de dinàmica:

– Geodinàmica externa
– Geodinàmica interna

Són:
– Dues forces antagòniques (contràries):

• l’externa (destructora) 
• la interna (creadora)

– Es troben en equilibri dinàmic.
– Fan que l’aspecte de l’escorça canviï constantment.

• Geodinàmica externa: 
– Tendeixen a igualar els terrenys .
– Els agents geològics externs més importants són:

• l’aigua (precipitació, rius, mars o gel),
• el vent 

• els éssers vius.

– L’energia del Sol és vital per a que actuïn els agents 
geològics externs, ja que és la causant del cicle de 
l’aigua, el vent i l’existència dels éssers vius.



3

• Geodinàmica interna:
– Crea muntanyes i depressions.
– La seva font d’energia prové de les elevades 

temperatures de l’interior de la Terra .
– Aquests moviments de terreny poden anar 

associats a terratrèmols i volcans.
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2. L’energia interna de la terra

• Les teories més acceptades, diuen que l’energia 
prové de 2 fonts:

• FONT PRIMORDIAL
– La major part de l’energia interna de la terra prové de 

la calor generada durant la seva formació .

• FONT SECUNDÀRIA
– prové de la desintegració d’isòtops radioactius 

inestables (fissió) , que quan es desintegren 
escalfen les roques del voltant fins a fondre-les.

• Al Sol l’origen de la seva energia rau en 
processos de Fusió de nuclis d’Hidrogen
(H) per a formar Heli (He), i aquesta
reacció allibera molta energia.
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• L’energia interna de la Terra arriba a la 
superfície terrestre i en provoca canvis 
mitjançant 2 mecanismes:

– Conductivitat tèrmica : els elements sòlids es 
transmeten la calor per contacte.

– Corrents de convecció : pròpia de materials fosos 
que fa que els materials més calents es dilatin i 
ascendeixin en disminuir-ne la densitat.
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2.1.L’estructura interna de la Terra

Estructura de la Terra
segons composició

Entre 2500 i 
6600ºC

Ferro i 
níquel

3500 KmNUCLI

Entre 600 i 
2500ºC

Silici i 
magnesi

2900 KmMANTELL

Augmenta
fins a 600ºC

Silici i 
alumini

Entre 10 i 
70 Km

ESCORÇA

TemperaturaComposicióGruix
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Estructura de la Terra
segons comportament mecànic

Mantell dens2700 KmMesosfera

Nucli extern i 
intern

3500 KmEndosfera

Mantell fluid250 KmAstenosfera

Escorça + 
mantell residual

65 Km - oceans
120 Km - continents

Litosfera

ComposicióGruix
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2.2. Manifestacions de l’energia
interna

• Formació del relleu: 
– Tectònica de plaques : creació i destrucció de continents i 

oceans.
– Deformacions i fractures : formació d’accidents del relleu.
– Vulcanisme : aflorament de magma a la superfície.
– Sismicitat

• Formació de roques endògenes:
– Magmatisme : roques que es formen quan es refreda el magma.
– Metamorfisme : roques que es formen quan estan sotmeses a 

elevades pressions i temperatures.

3. TECTÒNICA DE PLAQUES
• Alfred Wegener (1880-1930) va observar que les costes d’Àfrica i 

d’Amèrica del Sud coincidien gairebé a la perfecció. 

• A partir d’aquí i de l’estudi de fòssils en els diferents continents, es 
va acceptar que els continents havien estat tots units en  un de sol 
anomenat  PANGEA
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• En un moment determinat els continents es van 
separar i l’explicació de tot això es coneix amb 
el nom de TECTÒNICA DE  PLAQUES.

• La Litosfera està fragmentada en una sèrie de 
plaques que llisquen sobre l’Astenosfera i el 
moviment del magma fa que aquestes es 
moguin. 

• Es poden desplaçar uns 5 cm/any 

• Els moviments del magma poden 
ésser: 

• ASCENDENTS: Quan el magma surt 
a la superfície, es crea escorça nova 
i aquesta empeny les plaques en 
sentit oposat

• DESCENDENTS:  Quan el magma 
s’enfonsa  i les plaques  s’acosten. 
Part de l’escorça  s’enfonsa en 
l’Astenosfera
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3.1. Evolució i contacte entre 
plaques

• La manera com interactuen les plaques 
depèn del seu moviment.

• Els geòlegs anomenen a aquests límits
entre plaques:
– Divergents
– Convergents
– Transformants.

• LÍMITS DIVERGENTS
• Es produeixen per l’ascensió de magma 

fins a xocar amb una placa i trencar-la.

– Dorsals: trencament de la litosfera als mars i 
oceans.

– Rifts: trencament de la litosfera als continents.
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RIFTS

• LÍMITS CONVERGENTS
• Es produeixen quan xoca una placa contra 

una altra i el magma s’enfonsa
• 3 tipus:

– Convergència entre placa oceànica i 
continental.

– Convergència entre dues plaques 
continentals.

– Convergència entre dues plaques oceàniques
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Convergència entre placa 
oceànica i continental

• La placa oceànica s’enfonsa a sota la 
continental: SUBDUCCIÓ.

• Es formen:
• Profundes fosses marines.
• Serralades muntanyoses amb activitat volcànica.

Convergència entre dues
plaques continentals.

• Les plaques es pleguen formant
serralades : OBDUCCIÓ.

• Es formen:
– Serralades Intracontinentals.
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Convergència entre dues
plaques oceàniques

• Una placa s’enfonsa sota l’altra: SUBDUCCIÓ.
• Es formen:

– Fosses marines molt profundes.
– Illes volcàniques.

• LÍMITS TRANSFORMANTS.
• Les plaques llisquen lateralment sense

pujar una sobre l’altra.

• Es formen:
– Grans falles.
– Intensa activitat sísmica.
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4.DEFORMACIONS I 
FRACTURES

• En geologia l’estudi de les deformacions
en l’estructura dels materials de la terra
s’anomena:
– MESOTECTÒNICA: les estructures 

deformades mesuren entre 1m i 1Km.
– MACROTECTÒNICA: Les estructures 

mesuren entre 1 i 1000 Km de longitud.
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4.1 PLECS
Es produeixen per esforços de compressió (força de gran 
intensitat) en roques plàstiques (deformables).

•En l’estructura d’un plec diferenciarem:

• Hi ha 2 tipus de plecs:

– ANTICLINALS : els estrats més antics es troben al centre i els
més moderns als flancs.

– SINCLINALS : els estrats més antics es troben als flancs i els
moderns al centre.
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4.2 FRACTURES

• 2 tipus:
– DIÀCLASIS:

• Hi ha esquerda.
• No hi ha desplaçament d’un bloc respecte l’altre.

– FALLES:
• El trencament sempre és brusc i sol anar acompanyat de 

terratrèmols.
• Hi ha desplaçament d’un bloc respecte l’altre.

• El moviment pot ser vertical, horitzontal o una barreja.

– Elements d’una falla:
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Tipus de falles

• FALLA NORMAL: 
– Causada per forces de distensió.
– Pla de falla inclinat cap al llavi elevat.

• FALLA INVERSA
– Causada per forces de compressió.
– Pla de falla inclinat cap al llavi elevat.
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• FALLA HORITZONTAL
– Causada per forces en la mateixa direcció

peró amb sentit contrari en el pla horitzontal. 
– Pla de falla vertical.


