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SETEMBRE 2013 SÈRIE 1 Exercici 1 (obligatori)  

Terratrèmol Lorca [3 punts] 

 L’11 de maig de 2011 el municipi de Llorca (Múrcia) va patir un terratrèmol de 

magnitud 4,5 en l’escala de Richter, que va anar seguit d’una sèrie de rèpliques de 

magnitud  inferior i, finalment, es va produir el terratrèmol principal, de magnitud 5,2. 

Múrcia és una de les zones de la península Ibèrica més actives sísmicament a causa de 

la falla d’Alhama. 

 1. En el mapa següent hi ha dibuixades les principals plaques tectòniques de la Terra. 

  

 

 a) Tenint en compte on es troba Llorca i fent servir el mapa, enumereu i definiu a quin 

possible tipus de límit de plaques correspon el terratrèmol que hi va haver. Indiqueu 

també quines plaques van causar el terratrèmol. [0,4 punts] 

 Límit o marge convergent (0,1punt) 

Límit de placa convergent (vora destructiva), 2 plaques s’acosten i poden 

col·lisionar o subduir. La col·lisió és el cas en que les dues plaques convergents 

s’enfronten. La subducció és si una de les dues plaques es capbussa per sota l’altra, 

(0,2 punts). 

Les dues plaques implicades són: Euroasiàtica i Nord-africana (0,1punt).  

Total de la pregunta 0,4 punts, per la resposta correcta del tipus de límit (0,1punt), 

per la definició del límit (0,2 punts) i pel nom de les dues plaques (0,1 punt), una no 

puntua. 

  

b) Completeu la taula següent: 
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[0,6 punts] 

  

Símbol Tipus de límit Definició 
Exemple de 

situació 

 

divergent 

límit divergent (vora constructiva), 

2 plaques se separen produint-se 

ascens de material des del mantell 

per crear escorça oceànica. 

Qualsevol que 

trien 

  

 

transformant 

límit transformant o falla 

transformant (vora 

passiva), si les 2 plaques ni 

s’acosten ni es separen, sinó que es 

desplacen lateralment. 

Qualsevol que 

trien 

  

 0,1 punt cada apartat. 

 2. Responeu a les preguntes següents: [1 punt] 

 a) En l’enunciat de l’exercici s’esmenta la magnitud del terratrèmol de Llorca segons 

l’escala de Richter, però també podria estar expressada en l’escala de Mercalli (MSK). 

Expliqueu breument les diferències que hi ha entre les dues escales (què mesuren, com 

es calculen, quin tipus de graduació o escala utilitzen). [0,5 punts] 

  

Escala de Richter. Mesura la magnitud que es refereix a l’energia alliberada per 

un terratrèmol. Es basa en el registre de les ones en els sismogrames, Es calcula a 

partir de l’amplitud de l’ona S més gran d’un sismograma i de la distància a 

l’epicentre. Es tracta d’una escala logarítmica i oberta que s’expressa en números 

aràbics de l’1 al 10. (0,25 punts) 

  

Escala MSK o de Mercalli modificada. Mesura la intensitat en què una regió és 

afectada per un sisme. Es basa en l’observació (percepció de la població i el grau 

de destrucció que ha ocasionat) sobre el terreny dels danys ocasionats per un 

sisme. La intensitat segons Mercalli depèn de la distància de l’epicentre, així com 

de la vulnerabilitat de la zona. S’expressa en números romans del I-XII. (0,25 

punts) 

  

b) Quin increment d’energia representa l’augment d’una unitat sencera en l’escala de 

Richter? [0,2 punts] 
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Es tracta d’una escala logarítmica, per això l’augment d’una unitat sencera 

representa un increment de 10 vegades. (0,2 punts) 

 c) L’energia alliberada per un terratrèmol es calcula mitjançant l’equació següent, en 

què M és la magnitud del terratrèmol en l’escala de Richter i E, l’energia expressada en 

ergs: log E = 11,8 + 1,5 M 

 En comparació amb l’energia que s’allibera en un terratrèmol de magnitud 6,4 en 

l’escala de Richter, calculeu l’increment d’energia que s’allibera en un terratrèmol de 

magnitud 8,4. [0,3 punts] 

  

log E = 11,8 + 1,5M 

log E = 11,8 + 1,5 x 6.4 = 11,8 + 9,6 = 21,4 → E = 10
21,4

 

log E = 11,8 + 1,5 x 8.4 = 11,8 + 12,6 = 24,4 → E = 10
24,4

 

  

10
24,4

 - 10
21,4

 = 10
3
 =1000 

 L’augment de 2 unitats en l’escala de Richter suposa ser 1000 vegades més energètic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Norai.  Blog de M Lluïsa Gené                                                                                                        CTMA 2n batxillerat 
 

 

                                                                                                                                                         Recull d'exercicis PAU 
 

3. Suposeu que es produeix un terratrèmol amb l’epicentre en un punt del mapa 

geològic que hi ha a continuació, i que s’analitza l’amplificació de les ones sísmiques al 

llarg del perfil A-B. [1 punt] 

 

  

a) Realitzeu el tall geològic del punt A al B en el perfil topogràfic següent. Poseu en el 

tall l’escala i l’orientació segons els punts cardinals. 

[0,7 punts] 

  

 

  

NOTA: A la pauta, per problemes de dibuix les trames no s’han dibuixat paral·leles als 

contactes 
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Si falta l’escala resta 0,1 punts 

Si falta l’orientació resta 0,1 punts 

Si falta dibuixar la trama correctament resta 0,1 punts 

Si el cabussament de les capes està dibuixat molt diferent resta 0,3 punts 

  

b) L’amplificació de la vibració sísmica en la superfície de la Terra durant el terratrèmol 

està directament relacionada amb el tipus de material que l’ona travessa, tal com es pot 

veure en la figura següent: [0,3 punts] 

 

— Utilitzant el tall geològic A-B que heu realitzat en la pregunta anterior i 

l’amplificació de l’ona segons la litologia, dibuixeu el tall del registre sísmic que 

s’obtindria en travessar cada material.  

— En quins materials es notarà més el sisme? Situeu en el mapa de la pàgina anterior on 

es notarà més el sisme. Justifiqueu la resposta. 

  

 

  

Perfil: 0,1 punts 

Localització correcta sobre el mapa les argiles: 0,1 punts 

Justificació: l’argila és el material menys consolidat de tots quatre i que amplificarà 

més l’ona en la superfície (0,1 punts) 

  


