
Objectius a assolir per l’alumnat per a l’examen del dia  5 de març 
 

Tema 1: Terratrèmols i risc sísmic 

1. Conèixer la definició de terratrèmol i la diferència entre hipocentre i epicentre. 
2. Saber les capes que formen l’estructura física i química de la Terra, sobretot a prop de la 

superfície. 
3. Conèixer la distribució geogràfica mundial dels terratrèmols.  
4. Saber quins són els accidents geogràfics associats a terratrèmols: dorsals oceàniques, rifts 

continentals, fosses oceàniques ( pla de Benioff). 
5. Saber senyalitzar les vores de placa a partir de la ubicació de les zones sísmiques.  
6. Conèixer els tipus de plaques atenent al tipus d’escorça que hi ha a la litosfera que les formen. 
7. Entendre la definició de risc sísmic i no confondre’l amb impacte sísmic. 
8. Saber com es mesuren els terratrèmols: paràmetres i escales. 
9. Diferenciar magnitud d’un sisme de la intensitat. 

10. Entendre el significat dels sismes com indicadors de la presència d’accidents tectònics i, 
especialment, de falles. 

11. Considerar el comportament dels principals precursors sísmics.  
12. L’exposició i la vulnerabilitat com a factors de risc (important saber les definicions d’aquests 

dos termes i saber-los diferenciar). 
13. Entendre com influeixen diversos factors en la perillositat dels sismes. 
14. Comprendre que els terratrèmols actuen com a inductors de nous riscos.  
15. Localitzar les àrees de risc sísmic a la Península Ibèrica i a Catalunya. 
16. Conèixer diversos aspectes relacionats amb la predicció i prevenció de sismes. 
 
 

Unitat 3:  Impactes a l’atmosfera a escala global 

Sobre l’afebliment de la capa d’ozó:  
1. Conèixer diversos aspectes relacionats amb l’afebliment de la capa d’ozó: condicions de 

formació de l’ozó estratosfèric amb les reaccions químiques que hi intervenen; unitat de 
mesura de la concentració d’O3; substàncies que provoquen l’afebliment i la seva manera 
d’actuar; efectes sobre els diversos receptors. 

2. Comprendre que el comunament anomenat forat de la capa d’ozó no és, en realitat, un forat. 

3. Conèixer les causes que afavoreixen aquest afebliment de la capa d’ozó a sobre del pols 
terrestres. 

4. Conèixer les conseqüències de l’afebliment de la capa d’ozó sobre els organismes en general i 
els éssers humans en concret, així com les mesures adoptades a nivell internacional per 
pal·liar aquest problema. 

 

Sobre l’escalfament global o canvi climàtic:  
5. Comprendre la importància de l’efecte hivernacle per a la presència de la Vida a la Terra. 
6. Saber com actua l’atmosfera terrestre per a què hi hagi l’efecte hivernacle. 
7. Diferenciar efecte hivernacle, escalfament global i canvi climàtic (són conceptes 

interrelacionats, però distints). 
8. Conèixer quins són els gasos causants de l’efecte hivernacle. 
9. Saber com ha anat canviant la concentració de CO2, sobretot des de la Revolució Industrial 

fins a l’actualitat: mètodes d’estudi. 



10. Comprendre les causes per les que el nivell del mar està canviant. 
11. Comprendre la importància de l’existència d’embornals de gasos d’efecte hivernacle. 
12. Entendre per què és difícil saber com variarà el clima de cada indret enfront de l’escalfament 

global. 
13. Saber com les partícules poden influir en el clima. 
14. Comprendre per què és important conèixer com l’escalfament global afecta als pols. 
15. Conèixer els objectius del Protocol de Kyoto. 
16. Comprendre la finalitat del comerç d’emissions en les seves tres modalitats. 
17. Ser conscients que el canvi climàtic pot ser una oportunitat de creació de noves activitats 

econòmiques, que és font de malentesos i que tots hi tenim una part de responsabilitat, més 
gran o més petita,  i que, per tant, tots podem contribuir a la seva solució. 

 


