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Las rocas de la fotogra� a se llaman estromatolitos y se 
considera que son los primeros fósiles de seres vivos. Es-
tán formados por sedimentos procedentes de la actividad 
biológica de las cianobacterias y otros microorganismos.
Las cianobacterias, los primeros productores de oxíge-
no en la Tierra, liberaban este gas a la vez que tomaban 
dióxido de carbono de la atmósfera. Al depositarse unas 
sobre otras, formaban las rocas carbonatadas que com-
ponen los estromatolitos.

Sumario 
1   La Tierra: nuestro hogar   La Tierra: nuestro hogar   La Tierra: nuestro hogar 

en el Universo.

2  El origen de la Tierra. El origen de la Tierra. El origen de la Tierra.

3   Estudio de la historia  Estudio de la historia

de la Tierra

4   Etapas de la Tierra.  Etapas de la Tierra.

5   Cambios en el clima  Cambios en el clima

en la Tierra.

7 EL PLANETA TIERRA Y SU HISTORIA TE PROPONEMOS UN RETO
1. Los fósiles, pistas en la historia
de la Tierra 

La Tierra es un planeta cambiante. A lo largo de 
sus 4 600 millones de años ha variado en sus carac-
terísticas geológicas, su clima y su biodiversidad. 
Para conocer este pasado, los científi cos necesitan 
restos y materiales que pertenezcan a etapas anti-
guas que les permitan deducir cómo era la Tierra 
en esos tiempos remotos. Los fósiles constituyen 
una de las mejores pruebas porque son restos de 
seres vivos «congelados» en el tiempo.
Se han conservado y recogido fósiles de muy dis-
tintos tipos de seres vivos y etapas de la historia 
geológica, pero en el año 2013 se dio a conocer un 
sorprendente hallazgo: el fósil de un mosquito que 
contenía sangre en su abdomen. Lee la noticia en 
este enlace sobre este descubrimiento y contesta 
a estas preguntas: http://goo.gl/IIjfZk

a) En el texto se dice que «la muestra […] no es lo 
sufi cientemente antigua para contener los res-
tos de un dinosaurio». ¿Qué se deduce de esta 
frase? ¿Qué seres vivos aparecieron antes? Ra-
zona tu respuesta.

b) ¿Por qué es imposible que se pueda conocer 
de qué organismo procede la sangre? 

c) En el último párrafo hablan de la presencia del 
grupo «hemo». ¿A qué molécula se refi eren con 
dicho término? 

d) La hemoglobina es una molécula actual que 
lleva el grupo hemo. ¿Cuál es la función de la 
hemoglobina?

e) Redacta un breve texto que recoja, justifi cada-
mente, tus conclusiones sobre los dos aparta-
dos anteriores.

Un text interessant et presentarà cada 
unitat, perquè puguis veure la ciència 
aplicada al món real.

En el Sumari 
t’avancem els 
continguts de 
la unitat.
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El cicle cel·lular comprèn una successió cíclica de fases que condueixen al 
creixement cel·lular i a la seva divisió per originar dues cèl·lules filles. 
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Variació de la quantitat d’ADN d’una cèl·lula 
durant un cicle cel·lular

G1 G2S
Interfase

APRENEM A SER CIENTÍFICS 
8.Cicle cel·lular 

1. Observa el gràfi c següent. Descriu com varia la 
quantitat d’ADN present a la cèl·lula al llarg d’un ci-
cle cel·lular. 

a) Per què es redueix a la meitat rere la meiosi? Raona 
la resposta. 

b) Analitza el gràfi c i descriu què succeeix en la fase 
S amb relació a la quantitat d’ADN. Justifi ca la teva 
conclusió. 

RECORDA 

Quan una cèl·lula perd 
el control sobre el seu 
propi cicle cel·lular co-
mença a dividir-se de 
manera descontrolada, 
cosa que origina un tu-
mor. Aquest pot danyar 
les cèl·lules veïnes, per la 
qual cosa es converteix 
en un càncer. 

El vídeo següent mostra 
la formació d’un càncer: 
https://goo.gl/TPcSuZ 

 SABIES QUE... 

Alguns tipus cel·lulars 
molt diferenciats, com 
les neurones, perden la 
capacitat de dividir-se. 
Altres, com les cèl·lules 
musculars, es divideixen 
quan reben l’estímul. I al-
tres, com les cèl·lules de 
la medul·la òssia, es divi-
deixen constantment per 
generar cèl·lules san-
guínies. 

4. Per grups, investigueu com varien els aspectes següents al llarg del cicle 
cel·lular i poseu-los en comú amb la resta de la classe:  
La quantitat d’ADN / La mida del citoplasma / La síntesi de proteïnes / 
L’estat de la cromatina / La relació S/V al llarg del cicle cel·lular. 

5. Indica el criteri pel qual la cèl·lula es divideix, fent referència a la varia-
ció de l’eficàcia en l’intercanvi de substàncies entre la cèl·lula i el medi 
extern. 
a ) Quina rellevància té aquest procés per a les cèl·lules filles? 

PENSA I REFLEXIONA 

FASE M. Consisteix en la divisió 
cel·lular. La membrana nuclear 
desapareix, els cromosomes es 
condensen. Una cèl·lula proge-
nitora dóna lloc a dues cèl·lules 
files idèntiques. Aquesta fase in-
clou la mitosi (divisió del nucli) i la 
citocinesi (divisió del citoplasma).
La cèl·lula entra en fase de mitosi 
per restablir la relació S/V i opti-
mitzar l’intercanvi de substàncies 
amb el mdi extern. 

FASE G2. Continua la síntesi d’ARN i 
proteïnes. La cèl·lula es prepara per 
començar la divisió cel·lular. 

FASE G1. La cèl·lula recent for-
mada comença a transcriure una 
multitud de gens per sintetitzar 
proteïnes i altres components 
cel·lulars amb el propòsit de créi-
xer i duplicar la seva mida inicial. 

FASE S. La cèl·lula replica el seu 
ADN, la qual cosa origina cro-
mosomes amb dues cromàtides 
germanes. Al fi nal de la fase 
la cèl·lula posseeix el doble 
d’ADN i de proteïnes nuclears. 

INTERFASE. És el període comprès entre 
dues mitosis. És la fase més llarga del 
cicle cel·lular, ja que ocupa quasi el 90% 
d’aquest cicle. Comprèn tres etapes o 
fases: G1, S i G2. A mesura que la cèl·lula 
creix, la relació S/V va disminuint, per 
la qual cosa l’intercanvi de substàncies 
amb l’exterior es torna menys efi cient. 

Figura 1.5. Etapes del cicle cel·lular. 

A B

3 cm 6 cm

ET PROPOSEM UN REPTE  3. Les fases del cicle cel·lular 

Imagina que l’esfera del dibuix és una cèl·lula. 
1. Demana ajuda a les matemàtiques! A mesura que 

aquesta augmenta de mida, quin paràmetre aug-
menta més ràpid: la super� cie (S = 4πr2) o el volum  
(V = 4/3πr3)?

2. Com varia la relació S/V a mesura que augmenta la 
cèl·lula? 

3. Com varia l’efi ciència de la cèl·lula en el eu intercanvi 
de substàncies amb el medi extern? 

3 Cicle cel·lular 
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 SABÍAS QUE...

Se han identificado fósi-
les para cada uno de los 
periodos del Paleozoico. 
En el siguiente enlace 
web puedes aprender 
más sobre ellos:
http://goo.gl/7MJP26
Elige el que te parezca 
más interesante, inves-
tiga sobre él y ¡cuénta-
noslo!

 

20. Ordena cronológicamente los siguientes eventos del Paleozoico: edad de 
los anfibios, formación del supercontinente Pangea, edad de los peces, 
edad de los invertebrados, separación de Pannotia, vulcanismo a escala 
planetaria y glaciación del Carbonífero.

21. ¿Qué es una extinción masiva? ¿Cuántas hay en el Paleozoico? 

22. Indica cuáles son los fósiles guía del Paleozoico. ¿Por qué reciben este 
nombre?

23. Investiga en la Red u otras fuentes de dónde proceden los nombres de 
los periodos del Paleozoico.

24. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Corrige aque-
llos falsos.
a ) El Paleozoico es un eón que se extiende desde hace 540 Ma hasta 

hace 245 Ma.
b ) Los fósiles guía del Paleozoico son los estromatolitos.
c ) En el Paleozoico surgieron los invertebrados, peces, anfibios y plantas 

terrestres.

ACTIVIDADES

Figura 7.11. Línea del tiempo con 
los principales acontecimientos del 
Paleozoico.

Paleozoico

Comienza
la edad de

los invertebrados.

Comienza la edad de los 
peces, primeros peces

sin mandíbula.

1ª extinción 
masiva

de especies.

Aparecen las 
primeras plantas 

terrestres.

Aparecen los peces 
cartilagionosos y óseos.

Aparecen
los primeros

 insectos fósiles.

Comienza
la edad

de los anfi bios.

2ª extinción
masiva

de especies.

Aparecen
los primeros 

reptiles.

3ª extinción 
masiva de especies. 

Extinción de los trilobites.

Abundancia 
de fauna 
marina.

Cámbrico Ordovícico

Paleozoico

Fanerozoico

Silúrico Devónico Carbonífero Pérmico

540 Ma

Esponjas
Trilobites

Medusa

Corales

Pez ostracodermo Celacanto

Tiburón primitivo

Fósil

Ichthyostega

Pelicosaurio

Helecho
Molusco 

del género 
neopilinaAnélidos

500 Ma
Fracturación
de Pannotia.

450 Ma
Glaciación del Ordovícico.

420 Ma
Surgen importantes cadenas montañosas 

en Europa y América del Norte.

300 Ma
Glaciación del Carbonífero.

250 Ma
Actividad volcánica masiva y formación 

del supercontinente Pangea.

505 Ma 438 Ma 408 Ma 360 Ma 286 Ma

455 Ma 440 Ma 420 Ma 380 Ma 380 Ma 340 Ma 370 Ma 270 Ma 250 Ma

245 Ma

500 Ma

245 Ma

4.2. El Paleozoico (540-245 Ma)
El Paleozoico es la primera era del eón Fanerozoico y abarca desde hace 540 
Ma hasta hace 245 Ma. Se subdivide en seis periodos que se agrupan en tres 
conjuntos. Forman lo que se conoce como edades (edad de los invertebrados, 
edad de los peces y edad de los anfibios). Los periodos son los siguientes: 
Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico.

Esta era se caracteriza por una gran explosión de vida. Durante el Paleozoico 
aparecieron las plantas terrestres y los invertebrados, los peces y los anfibios 
y se produjeron las tres primeras extinciones masivas.

En los invertebrados, surgen todos los filos o divisiones que existen en la ac-
tualidad: poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos.

En los peces, los primeros en aparecer fueron los peces sin mandíbulas y, pos-
teriormente, surgieron los peces cartilaginosos y los óseos.

Los primeros anfibios surgieron de un grupo de peces óseos que poseía un 
pulmón primitivo.

Los fósiles guía de esta era son los trilobites, un grupo de artrópodos mari-
nos. Surgieron en el Cámbrico y se extinguieron a finales del Pérmico.

Abans de començar, Et 
proposem un repte: una 
activitat perquè sàpigues 
què coneixes dels contin-
guts nous.

Per consolidar els teus 
coneixements.

ACTIVITATS

Un exercici resolt que t’ense-
nyarà continguts importants.

ACTIVITAT RESOLTA

Activitats per aprendre a raonar.

PENSA I REFLEXIONA

Trobaràs activitats de tipologies di-
ferents per desenvolupar aptituds 
diferents, i a més informació addi-
cional al marge.

ET PROPOSEM UN 

REPTE

Activitats per investigar més 
enllà dels coneixements que 
tens.

APRENEM A SER 

CIENTÍFICS
Experiments científi cs per 
aprendre com es resol en la 
pràctica allò que aprens.

Desenvolupament
de continguts

El text està acompanyat d’imatges reals i il·lustrades que 
t’ajudaran a entendre la teoria d’una forma clara i concisa. Les 
infografi es et mostraran allò que has d’aprendre d’una forma 
fàcil i visual.

COM 
S'UTILIZA 
AQUEST
LLIBRE
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 SABÍAS QUE...

La definición de medio-
ambiente fue acuñada 
en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente cele-
brada  en Estocolmo  en 
1972.

Las siguientes imágenes muestran dos pueblos indí-
genas de la actualidad. Los inuit, habitantes de zonas 
árticas de Groenlandia, y los bosquimanos, habitan-
tes del desierto del Kalahari, en África.

1. Describe los ecosistemas en los que se desarro-
llan ambas culturas e identifica las funciones que 
cumple el medioambiente para las comunidades 
mostradas. 

2. Encuentra adaptaciones morfológicas, fisiológi-
cas y de comportamiento en ambas comunidades. 

3. Describe el modo en que cada tribu explota los 
recursos alimenticios disponibles. ¿Qué puedes 
concluir sobre la capacidad de adaptación del ser 
humano?  

PIENSA Y REFLEXIONA

 CIENCIA 2.0

Observa el siguiente ví-
deo sobre los bosqui-
manos:
https://goo.gl/Zw6v8n
Pon ejemplos sobre 
cómo los bosquimanos 
aprovechan los recur-
sos naturales, qué acti-
vidades realizan y qué 
desechos generan en el 
medioambiente. 

1 La actividad humana y el 
medioambiente

El medioambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, bioló-
gicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos sobre los 
seres vivos y las actividades humanas.

Todos estos componentes interactúan entre sí y conforman el entorno de los 
seres vivos y del ser humano. 

El medioambiente cumple las siguientes funciones para el ser humano: 

• Es fuente de recursos.

• Sirve de soporte para sus actividades.

• Recibe sus desechos y residuos.

El ser humano es una especie particularmente adaptativa y eficiente en su re-
lación con el medioambiente gracias a las siguientes características: 

• Tiene una posición erguida. La liberación de las extremidades anteriores 
permite una locomoción bípeda eficiente, así como la manipulación y el 
transporte de recursos y herramientas.  

• Es omnívoro. Explota cualquier recurso alimenticio, lo que le ha permitido 
colonizar todos los ecosistemas del planeta. 

• Posee un gran cerebro. El hombre es capaz de manipular e inventar herra-
mientas y tecnología, y ha desarrollado complejas estructuras culturales y 
de conocimiento, como la lengua, el arte, las matemáticas y las ciencias.

La teoria es tanca amb un Mapa 
semàntic en el qual podràs 
veure els continguts tractats a 
la unitat, amb la seva importàn-
cia classifi cada per colors.

Us proposem un projecte d’investigació per tancar cada bloc de contingut: Genètica, Ecologia i 
Geologia.

135UNITAT 5

Complementari

Imprescindible

Necessari

Factors 
abiòtics

Successions 
ecològiques

Ecosistemes

Autoregulació

Límits de 
tolerància

Nivells 
tròfi cs

Població

Biodiversitat

Equilibri 
dinàmic

Sistema

València 
ecològica

Adaptacions

Terra: sistema 
complex

Evolució

Factors 
limitants

Biòtop

Cicles 
biogeoquímics

Comunitat

Subsistemes

Biosfera

Factors biòtics

Cadenes, xarxes 
i piràmides 
tròfi ques

Hidrosfera

Geosfera

Atmosfera

Relacions 
intraespecífi ques

Relacions 
interespecífi ques

MAPA SEMÀNTIC

Les Activitats finals estan plantejades 
perquè assoleixis els coneixements im-
prescindibles. A més, estan distribuïdes 
per conceptes i amb colors d’importància 
com els del mapa semàntic.
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La Terra, un sistema complex

1. Recorda i escriu la definició de sistema.

a) Identifica diversos elements propis del sis-
tema Terra.

b) És un sistema obert? Justifica la teva res-
posta.

2. Què és una interfase? Explica per què la bios-
fera i el sòl es consideren interfases.

3. Defineix els termes següents: biosfera, ecosis-
tema, biòtop, biocenosi, interfase, entorn, hàbi-
tat. Selecciona’n dos i inventa una endevinalla 
divertida per a cadascun.

4. Elabora un llistat de tots els nivells 
d’organització que pots trobar a la biosfera, 
ordenats de més a menys complexitat. Hi 
ha cap relació entre complexitat i energia? 
Quina?

5. En aquest paisatge, identifica i diferencia dos 
factors abiòtics i dos factors limitants. Justifica 
la teva resposta.

6. Hi ha cap diferència entre els significats dels 
termes biocenosi i comunitat? I entre els de 
comunitat i ecosistema? Raona la teva res-
posta.

7. Fes un esquema d’un ecosistema en el qual 
s’observin tres de les seves propietats com a 
sistema obert. Justifica les teves eleccions. 

8. Busca sinònims del terme biocenosi.

Estructura dels ecosistemes

9. Contesta les qüestions següents:

a) Quins nivells tròfics podem trobar als eco-
sistemes? Enumera’ls, defineix-los i posa’n 
exemples.

b) Hi ha cap diferència entre els nivells tròfics 
propis d’un ecosistema aquàtic i els d’un de 
terrestre? Raona la teva resposta.

c) Quina diferència trobes entre una cadena i 
una xarxa tròfica? Justifica la teva resposta.

d) Quins organismes formen part del nivell 
tròfic els productors als ecosistemes 
aquàtics? I als terrestres? Què tenen en 
comú? Explica-ho.

e) Quina relació existeix entre els organismes 
productors i els consumidors en un ecosis-
tema?

10. En relació amb la fotosíntesi i la respiració, fes 
aquestes activitats:

a) Busca, escriu i compara les equacions quí-
miques de la fotosíntesi i la respiració. 
Anota tres conclusions que hagis obtingut 
en comparar-les.

b) Quin és el significat biològic (importància) 
de la fotosíntesi per a la vida a la Terra? 
Raona la teva resposta.

c) Explica raonadament quin és l’equilibri que 
es produeix entre els organismes produc-
tors i els organismes consumidors.

11. Respecte a altres nivells tròfics, contesta 
aquestes qüestions:

a) Quina funció exerceixen en un ecosistema 
els organismes descomponedors i minera-
litzadors? Seria aconsellable prescindir-ne? 
Per què?

b) On viuen aquests organismes?

c) Per què solen ser tan petits?

12. Què és una piràmide ecològica? Dibuixa i ano-
mena els tipus de piràmide ecològica que hi 
ha. Explica el que en saps.

Autoregulació dels ecosistemes

13. Escriu dues cadenes tròfiques independents 
de la xarxa representada en la il·lustració. Ho 
pots fer? Raona la teva resposta.

a) Hi estan representats tots els nivells tròfics 
possibles? Justifica la teva resposta.

b) On emmagatzema un ecosistema la bio-
massa? I la necromassa?

14. Observa la piràmide ecològica i contesta les 
qüestions següents:

a) Quin tipus de piràmide és i quina informa-
ció aporta?

b) Explica en què consisteix la regla del 10 % 
i indica si es compleix en aquest exemple.

c) Per què el nombre de nivells tròfics d’un 
ecosistema no pot ser il·limitat? Raona la 
teva resposta.

15.  Explica tot el que saps sobre la relació interes-
pecífica que apareix representada en aquest 
gràfic.

16. Elabora una taula de les relacions interespe-
cífiques més comunes, indicant amb (+) o (–) 
els efectes sobre les poblacions implicades 
i posant un exemple representatiu de cadas-
cuna.

17. Fes un quadre sinòptic de les relacions intra-
específiques possibles en una comunitat, amb 
una definició breu i exemples de cadascuna.

Evolució dels ecosistemes

18. Dibuixa aquest esquema al teu quadern i ela-
bora una infografia sobre les successions eco-
lògiques.

Relaciona els termes successió ecològica, evo-
lució, biodiversitat i estabilitat.

ACTIVITATS FINALS

Per rematar la unitat, trobaràs una activi-
tat d’Aprendre a aprendre en la qual re-
lacionaràs el que has vist en la unitat amb 
el teu entorn. I en la secció Mira al teu 
voltant es plantejaran activitats per refor-
çar les competències.
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Plantes

Insectes

Aus

Ratolins

Conills Guillots

Serps

Òlibes

*Són menjats per

L’agricultura manté l’ecosistema 
en aquestes etapes.

Increment de la diversitat

Etapes inicials Etapa intermèdia Etapa clímax

Temps

Les successions ecològiques i els seus secrets

Observa atentament les il·lustracions i contesta les 
qüestions que et proposem; descobriràs així les 
lleis que segueixen les successions ecològiques:

a) Observa els canvis al gruix del sòl a mesura que 
la successió progressa. Què hi observes? Quina 
és la teva conclusió al respecte?

b) En quines etapes de la successió s’emmagatzema 
més quantitat de necromassa i de matèria inor-
gànica? Escriu la teva conclusió sobre l’evolució 
general del sòl en les successions ecològiques.

Observa la mida dels organismes a mesura que 
avança la successió.

a) Com evoluciona la quantitat de biomassa? Jus-
tifica la teva resposta.

b) Quin tipus d’organismes, r-estrategues o k-es-
trategues, creus que abunden més en les eta-
pes inicials d’una successió ecològica? I en les 
finals? Per què?

Escriu una hipòtesi que avali les teves respos-
tes i indica quina relació hi ha entre aquest fet i 
l’evolució natural del sòl als ecosistemes.

c) Què passa amb els nivells tròfics? Augmenten 
també? Justifica la teva resposta.

Observa el nombre i la varietat dels organis-
mes en cadascuna de les etapes de la successió 
ecològica.

a) Com evoluciona el nombre d’espècies i nínxols 
ecològics i, per tant, la biodiversitat a mesura 
que avança la successió? Investiga i raona la 
teva resposta.

b) En quina de les etapes de la successió ecolò-
gica l’ecosistema és més estable? Observa la 
xarxa tròfica i el bosc propi de la comunitat 
clímax. Redacta la teva conclusió al respecte.

c) Les successions ecològiques i l’evolució dels 
ecosistemes tenen alguna relació?

d) Relaciona els dos factors amb la biodiversitat 
actual al nostre planeta.

Redacta les teves conclusions i compara-les amb 
les lleis de les successions ecològiques. Elabora 
amb elles una presentació o un documental, o re-
dacta un text breu amb aquest títol: «Antroposfe-
ra i biodiversitat».

APRENDRE A APRENDRE

La vida a la Terra no disminueix, canvia!
Què opines d’aquest informe de Nick Gotelli, professor de Biologia 
de la Universitat de Vermont, publicat a la revista Science?

Gotelli ha reexaminat les dades d’un centenar d’estudis a llarg termi-
ni en els quals s’analitzen tots els ecosistemes de la Terra i ha arribat 
a la conclusió que el nombre d’espècies no ha variat gaire o, fins i tot, 
ha augmentat! Les xifres ho deixen ben clar: en el 51 % dels casos s’ha 
detectat un increment, i en el 41 %, un descens. 

També s’ha observat una transformació significativa en el tipus 
d’espècies que predominen als hàbitats. Si tenim en compte aquest 
criteri, el 80 % dels ecosistemes sí han experimentat un canvi signi-
ficatiu; és a dir, altres tipus d’animals i plantes han colonitzat les comunitats biològiques.

Gotelli creu que les polítiques mediambientals haurien de canviar en consonància, centrades fins ara a 
impedir que disminueixi el nombre d’espècies. I posa com a exemple la destrucció dels coralls, substi-
tuïts per algues, o el cas dels seitons, que desapareixen alhora que augmenten el nombre i la varietat 
de meduses.

Per informar-te’n millor pots consultar l’article original: M. Dornelas, N. J. Gotelli, B. McGill, H. Shima-
dzu, F. Moyes, C. Sievers i A. E. Magurran: «Assemblage time series reveal biodiversity change but not 
systematic loss». Science (2014), núm. 344, p. 296-299.

O bé aquest article de divulgació científica basat en la investigació publicada a Science:
http://goo.gl/sMeen0.

Comprova que has adquirit totes les dimensions de la competència científica:
a) Localitza en el text de l’article dues qüestions que es puguin investigar des del punt de vista cientí-

fic i apunta-les, justificant el motiu pel qual les has seleccionat.

b) Identifica les evidències que han portat el professor Gotelli a proposar aquest títol per al seu arti-
cle. Destaca el criteri en el qual ha basat la seva conclusió. Si llegeixes atentament el text i recordes 
el concepte de biodiversitat, el trobaràs.

c) Esmenta les conclusions a les quals ha arribat l’investigador i rebat-les o dóna’ls suport justificant 
el teu punt de vista. Aporta-hi proves i exemples, així com les fonts d’informació en les quals t’has 
basat.

d) De quina manera faries arribar la teva opinió al nombre més gran de persones possible? Es tracta 
de difondre els teus arguments de manera ràpida i fiable per assolir recursos a favor de la protecció 
de la biodiversitat a la Terra. Com ho faries? Idea un pla d’actuació i valora els requisits necessaris 
per dur-ho a terme.

e) Analitza detingudament els paràgrafs segon i tercer d’aquest resum. Selecciona i esmenta tots 
els conceptes relatius als ecosistemes i la seva dinàmica implícits en ells. En cas que sigui cert allò 
que s’exposa en els dos paràgrafs, hi detectes cap problema? Quin o quins? Quins aspectes de 
l’estructura i la dinàmica dels ecosistemes es veuen afectats per aquesta situació? Enumera’ls, jus-
tificant la teva resposta.

Reforça les teves competènciesMIRA AL TEU VOLTANT
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Diseñando nuestra ciudad sostenible
La mayoría de nosotros preferimos vivir según un estilo de vida que sea respetuoso con nuestro pla-
neta. Sin embargo, casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana implican algún tipo de impacto 
medioambiental y por eso resulta difícil saber por dónde podemos empezar a llevar una vida feliz y 
plena, en equilibrio con nuestro entorno.

Tomando como campo de trabajo la ciudad en la que vivimos, o alguna otra cercana a nuestra locali-
dad, investigaremos, seleccionaremos y propondremos algunas estrategias para desarrollar un estilo 
de vida que permita transformar este núcleo urbano en una ciudad sostenible. 

Por tanto, nuestro objetivo común se resume en la siguiente cuestión: 

Diseño de organización: Solos no podemos, con amigos sí. 

Nuestro proyecto de ciudad sostenible se desarrolla en tres fases de trabajo: 

FASE 1: Nos organizamos en ocho equipos que investigarán sobre estrategias de sostenibilidad en 
relación con cada uno de los temas recogidos en los cuadros que aparecen en ambas páginas.

FASE 2: Finalizadas estas investigaciones grupales, nos redistribuimos en tres grandes grupos, for-
mado cada uno de ellos por un integrante de cada equipo de investigación de la primera fase. Cada 
miembro aportará sus conocimientos adquiridos. Entre todos, seleccionaremos las estrategias para el 
diseño de nuestra ciudad sostenible y propondremos nuestro propio modelo. 

FASE 3: Cada grupo realizará un mural o una presentación que recoja visualmente las estrategias de 
sostenibilidad desarrolladas para su ciudad y luego lo presentará al resto del aula. 

PISTAS: 

• Existen múltiples interconexiones entre las estrategias de sostenibilidad que desarrollaréis. ¡Traba-
jad juntos para establecer conexiones y redes comunes! 

• La biomímesis desarrolla nuevas tecnologías innovadoras que sirven para solucionar problemas hu-
manos que la naturaleza, con sus mecanismos, ya ha sabido resolver. ¡Inspirad vuestras estrategias 
en la naturaleza! 

EQUIPO CONSUMO
Para algunos es un placer y para otros una 
obligación, pero todos necesitamos comprar. 
Frente al consumismo imperante en nuestra 
sociedad, existen fi loso� as de vida, como el 

decrecimiento, que apuestan por «menos es más», es 
decir, «no es más rico el que más tiene, sino el que menos 
necesita». 
Os proponemos iniciar vuestra investigación con esta 
información: 
http://goo.gl/tYhBf4
http://goo.gl/lmCScx 

EQUIPO URBANISMO
Y ESPACIOS VERDES

El diseño urbano es determinante para 
que las ciudades se conviertan en lugares 

atractivos, con espacios compartidos por los ciudadanos, 
que los animen a reunirse, a disfrutar de actividades al 
aire libre, como plazas y parques. Nuestro objetivo es una 
ciudad que nos permita disfrutarla, a la vez que cuidamos 
de todos los elementos que la componen.
Os proponemos iniciar vuestra investigación desde aquí: 
http://goo.gl/a51ttl
http://goo.gl/Z0BGMI 

EQUIPO INFRAESTRUCTURAS
¿Cuál es la mejor manera de reducir la huella 
ecológica de nuestros hogares? ¿Necesitamos 
realizar cambios estructurales radicales o 
simplemente cambiar nuestro estilo de vida

en casa? 
Los edifi cios también deberán ser sostenibles; por tanto, 
deberán cumplir una serie de criterios bioclimáticos. 
Os proponemos iniciar vuestra investigación con esta 
información: 
http://goo.gl/9HL5nk
https://goo.gl/UxICuZ 

EQUIPO MOVILIDAD
¿Cómo conectar los lugares a las personas?
Los vehículos motorizados nos brindan más 
movilidad que nunca dentro de las ciudades. 

No obstante, el diseño urbano puede ser realmente 
importante para mantener un estilo de vida sostenible en 
relación a la movilidad, como desplazarse en bicicleta o
a pie, sin preocuparse del espacio reservado al tráfi co de 
los vehículos de motor. 
Os proponemos iniciar vuestra investigación en estas 
páginas: 
http://goo.gl/31Mdtm
http://goo.gl/srGq0i 

EQUIPO OCIO Y TURISMO
El tiempo que pasamos relajándonos, 
practicando deporte, asistiendo a un concierto 
o viajando tiene impacto medioambiental. No 
solemos fi jarnos en las «ecocredenciales» de 

nuestro ocio. Nos centraremos en encontrar propuestas 
de ocio ecofriendly, además de repensar cómo hacer más 
ecológicas aquellas actividades de ocio que nos gustan. 
Os proponemos iniciar vuestra investigación con estos 
enlaces: 
http://goo.gl/sjQM3H
http://goo.gl/lufBXs 

EQUIPO 3 R
Partiendo de la teoría de las tres «R»: reducir, 
reutilizar, reciclar, debemos plantearnos el 
sistema de gestión de residuos de nuestra 
ciudad. Tendremos en cuenta la recolección,  

el transporte, el procesamiento y el reciclaje de los 
residuos producidos, procurando reducir los efectos 
perjudiciales al medioambiente, a la salud humana y a la 
estética del entorno. 
Os proponemos iniciar vuestra investigación por aquí: 
http://goo.gl/VRqwuv
http://goo.gl/9DwXRe 

¿Cómo transformaremos nuestra ciudad en un lugar más sostenible?

EQUIPO ENERGÍA
Además de las posibles energías alternativas 
que, gracias al desarrollo científi co, se están 
convirtiendo en realidades aplicables a 
nuestra vida cotidiana, tenemos que repensar 

el modelo de consumo energético en nuestras ciudades y 
en nuestros hogares.
Os proponemos iniciar vuestra investigación a partir de la 
información que proporcionan estos enlaces: 
http://goo.gl/0hBewx
http://goo.gl/lNa8n0 

EQUIPO AGUA
Es cierto que cada uno de nosotros 
podemos realizar un consumo responsable 
de agua en nuestros hogares, como usar 
electrodomésticos orientados al ahorro. Pero 

vamos a ir mucho más allá y pensaremos en un diseño de 
gestión del sistema de agua urbano con el que modernizar 
toda la canalización de la ciudad:
Os proponemos iniciar vuestra investigación con este 
enlace: 
http://goo.gl/Bcw2qg 
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Buscando un planeta habitable
Imagina un mundo futuro en el que las condiciones de vida en la Tierra son cada vez más difíciles. La 
superpoblación y la falta de recursos ha obligado a la humanidad a buscar otros planetas habitables. 
Tú y tu equipo tenéis la misión de averiguar si ciertos exoplanetas, recientemente descubiertos, pueden 
ser habitados por organismos terrestres y por nuestra especie. Para ello, debéis estudiar las característi-
cas que determinan la habitabilidad de los planetas, analizar los datos que han obtenido los instrumentos 
de medida sobre los planetas candidatos y redactar vuestras conclusiones en el informe de la misión.
Consulta estos enlaces para desarrollar tu misión:
https://goo.gl/u9pbF8
http://goo.gl/SSK2qs 
1. Habitabilidad de los planetas según sus características
¿Qué aspectos de los planetas estudiaríais para saber si son habitables o no? Lo primero es saber qué 
características de un planeta presentan las condiciones adecuadas para que exista la vida en él. Para 
ello, partiremos del estudio de la Tierra, único planeta conocido hasta el momento que alberga vida.
Investigad cuáles son las características del planeta Tierra que permiten la existencia de vida y qué 
otros parámetros se estudian para saber si un planeta es habitable. 
2. Análisis de los datos
En la página siguiente aparecen las fichas técnicas de cada uno de los planetas candidatos, con la 
información sobre sus características. Para determinar si son o no habitables tendréis que evaluar 
especialmente los aspectos señalados en el apartado anterior, que habla de los requisitos para que un 
planeta sea habitable, aunque también conviene fijarse en otros cuando lo que deseamos saber es si 
el ser humano podrá vivir en estos planetas.
Contestad a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuánto dura un año en cada uno de estos planetas? ¿Cómo es su atmósfera?
b) ¿Cuál es el valor de la temperatura superficial en grados Celsius? Fíjate en que la temperatura está 

expresada en grados Kelvin. ¡Pide ayuda a la física! ¿Hay agua?
c) ¿Se conoce algún aspecto de la geología o la dinámica de estos planetas? ¿Se tiene constancia de 

la existencia de tectónica de placas o hay algún dato relacionado con esta cuestión? Investígalo. 
3. Conclusiones de la misión
Redactad el siguiente informe de 
la misión con todos los datos sobre 
ella y las conclusiones a las que ha-
béis llegado. Mostradlo al resto de 
la clase con una presentación.
Imagina y justifica algunas de las 
características que deberían po-
seer los «habitantes» de estos pla-
netas, en caso de existir. ¡Escribe 
tu propia hipótesis!
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Kepler-62f

• Masa (como unidades de masa de la Tierra): < 35.
• Radio (en relación con el radio de la Tierra): 1,41.
• Periodo de traslación (días): 267,3.
• Temperatura en superficie (k): 208.
• Composición: rocosa.
•  ¿Está en la zona de habitabilidad de la estrella? 

Sí.

Kepler-69b

•  Masa (como unidades de masa de la Tierra): 
desconocida.

• Radio (en relación con el radio de la Tierra): 2,24.
• Periodo de traslación (días): 13,7.
• Temperatura en superficie (k): 779.
• Composición: rocosa.
•  ¿Está en la zona de habitabilidad de la estrella?

Muy cerca del límite interior.

Informe de la misión:

• Nombre de la misión:  .....................................................................................

• Objetivo:  .................................................................................................................

• Integrantes del equipo:  .................................................................................

• Nombre del planeta: ........................................................................................

• Características del planeta analizadas:  ...............................................

• Conclusiones:  ........................................................................................................

• Fuentes de información consultadas:  .....................................................

Kepler-62e

• Masa (como unidades de masa de la Tierra): < 36.
• Radio (en relación con el radio de la Tierra): 1,61.
• Periodo de traslación (días): 122,4.
• Temperatura en superficie (k): 270.
• Composición: rocosa.
•  ¿Está en la zona de habitabilidad de la estrella? 

Sí.

Des de l’inici proposem que el professor obri un blog de classe 
on les entrades s’actualitzin amb els nous treballs desenvolupats 
a classe, perquè es pugui accedir a aquesta informació des de 
qualsevol lloc.

A més, tens enllaços a pàgines web interessants en les caixes 
de Ciència 2.0, així com altres recursos que el teu professor et 
proporcionarà.
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Les roques de la fotografi a s’anomenen estromatòlits i es 
considera que són els primers fòssils d’éssers vius. Estan 
formats per sediments procedents de l’activitat biològi-
ca dels cianobacteris i altres microorganismes. Els ciano-
bacteris, els primers productors d’oxigen a la Terra, allib-
eraven aquest gas alhora que prenien diòxid de carboni 
de l’atmosfera. En dipositar-se les unes sobre les altres, 
formaven les roques carbonatades que componen els es-
tromatòlits.

7 EL PLANETA TERRA I LA SEVA HISTÒRIA
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Sumari 
1   La Terra: la nostra llar a   La Terra: la nostra llar a   La Terra: la nostra llar a 

l’Univers.

2  L’origen de la Terra. L’origen de la Terra.

3   Estudi de la història   Estudi de la història 

de la Terra.

4  Etapes de la Terra. Etapes de la Terra.

5   Canvis en el clima de la   Canvis en el clima de la   Canvis en el clima de la 

Terra.

ET PROPOSEM UN REPTE
1. Els fòssils, pistes en la història
de la Terra 

La Terra és un planeta canviant. Al llarg dels seus 
4 600 milions d’anys ha variat en les seves caracte-
rístiques geològiques, el seu clima i la seva biodi-
versitat. Per conèixer aquest passat, els científi cs 
necessiten restes i materials que pertanyin a eta-
pes antigues que els permetin deduir com era la 
Terra en aquells temps remots. Els fòssils consti-
tueixen una de les millors proves perquè són res-
tes d’éssers vius «congelats» en el temps.

S’han conservat i recollir fòssils de molt diferents 
tipus d’éssers vius i etapes de la història geològica, 
però l’any 2013 es va donar a conèixer una troba-
lla sorprenent: el fòssil d’un mosquit que contenia 
sang a l’abdomen. Llegeix la notícia en aquest en-
llaç sobre aquest descobriment i contesta les pre-
guntes següents: http://goo.gl/IIjfZk

a) En el text es diu que «la mostra [...] no és prou 
antiga per contenir les restes d’un dinosaure». 
Què es dedueix d’aquesta frase? Quins és-
sers vius van aparèixer abans? Raona la teva 
resposta.

b) Per què és impossible que es pugui conèixer 
de quin organisme procedeix la sang?

c) En el darrer paràgraf parlen de la presència del 
grup «hemo». A quina molècula es refereixen 
amb aquest terme?

d) L’hemoglobina és una molècula actual que 
porta el grup hemo. Quina és la funció de 
l’hemoglobina?

e) Redacta un text breu que reculli, justifi cada-
ment, les teves conclusions sobre els dos apar-
tats anteriors.
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1. L’atmosfera oxidant actual es compon de nitrogen 
i oxigen principalment. 
Què passaria amb els éssers vius si disminuís dràs-
ticament la concentració d’oxigen fins a nivells 

inferiors fins i tot al 10 %? I si augmentés? Passaria 
el mateix en cas que augmentés o disminuís la con-
centració de nitrogen? 
Raona les teves respostes.

PIENSA Y REFLEXIONA

 SABIES QUE...

No és possible obtenir 
fotografies reals en les 
quals es vegi tot el Siste-
ma Solar o la Via Làctia 
perquè les distàncies fis 
al lloc des d’on es podrien 
fer són, per ara, inabasta-
bles. Totes les imatges 
que apareixen en el llibre 
són il·lustracions o fotos 
d’altres galàxies similars 
que sí podem veure des 
de lluny.

Figura 7.1. La Terra, el Sistema Solar i la Via Làctia.

La Via Làctia és una galàxia de tipus espiral 
barrada. El sistema Solar està situat al Braç 
d’Orió, a la zona exterior de la Via Làctia, i la 
seva estrella, el Sol, és una dels entre 200 i 400 
bilions d’estrelles que té aquesta galàxia.

La Terra té un període de rotació entorn 
del seu eix de 24 hores i un període de 
translació al voltant del Sol de 365,25 dies.

La seva òrbita al voltant 
del Sol és de forma 
el·líptica quasi circular.

Via Làctia

Sistema Solar

1 La Terra: la nostra llar 
a l’Univers
La Terra és un planeta canviant, amb una història llarga i complexa. Els geòlegs 
fa segles que l’estudien. I nosaltres què sabem realment sobre el nostre plane-
ta? Abans que res, situarem especialment la Terra i recordarem algunes de les 
seves característiques.
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1. Explica quines conseqüències té el fet que els períodes de rotació i trans-
lació de la Lluna siguin iguals.

2. Els científics astrofísics i astrobiòlegs situen la Terra en l’anomenada zona 
d’habitabilitat del Sistema Solar. Investiga en què consisteix aquesta zona 
i redacta les teves conclusions en una entrada per al blog de classe o en 
un resum.

3. Elabora una taula on has de recollir les dades de la Terra que apareixen 
en la infografia, i completa-la amb altres que ajudin a descriure-la, com la 
distància al Sol, si és un planeta terrestre o gasós, si posseeix o no anells, 
etcétera.

ACTIVITATS

La Terra té un radi equatorial de 6 378 
quilòmetres i una massa de 5,98 · 1 024 

quilograms.

La Lluna és l’únic satèl·lit de la Terra, 
i els seus períodes de rotació i de 
translació són els dos de 28 dies.

La seva temperatura 
mitjana a la super� cie és de 
15 ºC.

Presenta aigua en els tres 
estats de la matèria: sòlid, 
líquid i gas.

Té una edat aproximada 
de 4 600 milions d’anys, i 
la vida hi va sorgir fa uns 
3 800 Ma.

Els elements químics més abundants 
en la seva composició són el ferro (Fe), 
l’oxigen (O) i el silici (Si).

Els gasos més abundants a la seva atmosfera 
actual són el nitrogen (78,1 %), l’oxigen (20,9 %),
 l’argó (0,9 %) i altres gasos com el diòxid de 
carboni o el vapor d’aigua.

Terra i Lluna
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 SABIES QUE...

El Sistema Solar i la Terra 
es van formar 8 500 mi-
lions d’anys després de
el origen de l’Univers! 
Com pots imaginar, van 
succeir un munt de coses 
abans que aparegués el 
nostre planeta.

 VOCABULARI

Acreció gravitacional: 
procés de creixement 
d’un cos per adició de 
matèria a causa de la for-
ça gravitatòria.

Figura 7.2. Formació del Sistema Solar (hipòtesi de la nebulosa primitiva).

1. L’explosió d’una estrella a la 
Via Làctia va originar un núvol 
de gas i pols, una nebulosa, 
composta principalment 
per hidrogen i heli. Aquesta 
nebulosa primitiva es va 
començar a contreure i a girar 
sobre si mateixa.

2. La major part del material 
de la nebulosa es va acumular, 
per acreció gravitacional, al 
centre, formant un sol inicial o 
protosol.

3. La resta de la matèria 
continuava girant i xocant 
entorn del centre i es van 
formar les primeres estructures 
dels planetes actuals, 
anomenades protoplanetes.

4. El procés de condensació es 
va continuar produint durant 
milions d’anys fi ns que es va 
eliminar tota resta de material 
i es van formar completament 
la Terra i tots els cossos del 
Sistema Solar.

2 L’origen de la Terra
Com es va formar la Terra? Aquesta pregunta ha inquietat la humanitat des 
de l’inici, i cada cultura l’ha contestat de diferents formes. Els científics també 
han buscat una resposta, i actualment, gràcies a ells, l’origen de la Terra i del 
Sistema Solar en conjunt s’explica mitjançant una teoria: la hipòtesi de la ne-
bulosa primitiva.
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Figura 7.3. La Terra fa 4 440 Ma

Figura 7.4. La Terra fa 3 800 Ma.

Fa uns 4 400 milions d’anys es va produir una gran activitat 
volcànica i l’impacte de nombrosos meteorits. L’absència de capa 
d’ozó a l’atmosfera deixava penetrar la radiació UV del Sol, per la 
qual cosa hi havia una temperatura elevadíssima a la super� cie i 
grans oceans de magma.

Fa uns 3 800 milions d’anys l’activitat volcànica va disminuir i la 
Terra es va començar a refredar. La temperatura a la super� cie 
va descendir considerablement. Així, va sorgir la terra emergida 
i el vapor d’aigua atmosfèric es va condensar formant grans 
oceans (també va arribar molta aigua procedent del gel dels 
cometes). L’atmosfera inicial en aquella etapa no era un atmosfera 
oxidant, ja que no contenia oxigen. La hipòtesi més acceptada 
avui és que contenia diòxid de carboni, nitrogen, metà, amoníac, 
vapor d’aigua i altres compostos com ara diòxid de sofre o clorur 
d’hidrogen.

CIÈNCIA 2.0

Consulta aquest enllaç: 
http://goo.gl/PceHnM, 
i explica com es van for-
mar l’atmosfera i la hi-
drosfera primitives i com 
es va formar la primera 
escorça terrestre.

2. A la Terra primitiva de fa uns 4 400 Ma, no existia 
una certa capa atmosfèrica i això tenia una con-
seqüència concreta. Indica a quina capa i quina 

conseqüència ens referim i assenyala si aquest 
problema continua tenint importància a la Terra 
actual.

PENSA I REFLEXIONA

4. En què consisteix la hipòtesi de la nebulosa primi-
tiva? Explica-la comentant-ne cada etapa.

5. Quina llei física ha estat clau en la formació de la 
Terra i els altres planetes del Sistema Solar?

6. Assenyala la composició de l’atmosfera primitiva, 
d’acord amb l’opinió més estesa actualment en la 

comunitat científica, i indica les diferències fona-
mentals amb la composició actual.

7. Indica d’on procedeix l’aigua líquida present a la 
Terra i quins van ser els canvis que va sofrir fins 
formar la hidrosfera. Justifica la teva resposta.

ACTIVITATS

Al principi del període pregeològic de la Terra es va produir una diferenciació 
general dels materials terrestres en funció de les seves propietats químiques i 
les condicions de pressió i temperatura existents al planeta.

En aquest procés van ser determinants la gravetat, que va permetre la con-
solidació del planeta, i la densitat, que va determinar la seva diferenciació en 
capes concèntriques, de manera que els materials més densos es van distribuir 
cap a l’interior i els menys densos cap a l’exterior.
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 RECORDA-HO

En ciència, qualsevol teo-
ria acceptada com a vàli-
da i correcta és revisable. 
Així, quan es tenen da-
des noves que indiquen 
que una teoria no explica 
completament un feno-
men, es proposen noves 
hipòtesis i s’estableixen 
noves teories, com va 
passar amb el catastrofis-
me i l’actualisme.

Figura 7.5. La història de la Terra, 
amb les seves etapes principals i els 
esdeveniments més rellevants.

Formació 
de la Terra

HADEÀARQUEÀ

PROTEROZOIC

Primers 
organismes
unicel·lulars

2 500 Ma

3 800 Ma

700 Ma

Primers grans 
moviments de les 

plaques tectòniques Primeres 
glaciacions

4 600 Ma

3 Estudi de la història de la Terra
Al llarg de la història, la humanitat ha intentat determinar quina és l’edat de la 
Terra i quines són les etapes per les quals ha passat.

3.1. Catastrofisme i actualisme
Fins a la consolidació de la tectònica de plaques, com a teoria científica que 
explica la dinàmica terrestre, s’acceptava de mode general el catastrofisme 
com a explicació dels canvis ocorreguts al nostre planeta, i la seva història.

El catastrofisme establia que els paisatges geològics van sorgir a partir de 
catàstrofes grans i sobtades que van tenir lloc a la Terra en el passat, per 
causes desconegudes, i que ja no actuen.

Aquesta hipòtesi va estar vigent durant els segles XVII i XVIII i va ser defensada 
per James Usher, bisbe irlandès que va posar data exacta a l’origen de la Terra, 
l’any 4 004 aC.
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8. Situa els esdeveniments següents de la història 
geològica en una escala de 24 hores: aparició 
dels primers organismes vius (3 800 Ma), domini 
dels trilobits (540 Ma), domini dels ammonits (24 
Ma), extinció dels dinosaures (66 Ma) i aparició de 
l’ésser humà (200 000 anys).

Pista: usa els teus coneixements de proporcionali-
tat (4 600 Ma és a 24 hores com 2 500 Ma és a...).

9. Escriu uns quants exemples per justificar el prin-
cipi de l’actualisme. Per exemple, algun succés 
geològic que s’hagi repetit en diferents èpoques. 
Puja una entrada al blog de la classe.

ACTIVITATS

PALEOZOIC

FANEROZOIC

CENOZOIC

Primers 
organismes 

pluricel·lulars

Trilobits Peixos

Primeres 
plantes

Amfibis

Primers 
rèptils

Ammonits

Dinosaures

Primeres aus

Mamífers

Primers éssers 
humans

Extinció 
dels trilobits

Extinció 
dels dinosaures

200 000 años
66 Ma

245 Ma570 Ma

MESOZOIC

L’actualisme, que també es coneix amb el nom d’uniformisme, se sol considerar 
l’inici de la geologia moderna. Va sorgir en el segle XVIII amb les idees de James 
Hutton, àmpliament difoses en el segle XIX per Charles Lyell.

L’actualisme estableix que tots els fenòmens geològics que succeeixen en 
l’actualitat també van tenir lloc en el passat.
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APRENEM A SER CIENTÍFICS  

Descobreix com treballen els paleontòlegs i converteix-te en un d’ells amb aquest simulador virtual 
d’una excavació: http://goo.gl/dzrmS
Respon: per què els ossos i les dents fossilitzen bé, mentre que les parts toves no ho fan? Justifi ca la 
teva resposta.

Figura 7.6. Tall geològic.

En l’estudi de les roques 
també s’analitzen els 
fòssils. El conjunt dels 
fòssils s’anomena registre 
fòssil.

En un tall geològic les 
diferents capes reben el nom 
d’estrats.

Una sèrie estratigràfica 
és un conjunt d’estrats 
la formació dels quals 
ha estat continua en el 
temps i que han estat 
aïllats d’un altre conjunt 
per una discontinuïtat (un 
plegament en el terreny, 
un trencament, etc.).

Un tall geològic és una 
secció vertical de terreny. 

Sèrie 1 Sèrie 2

 VOCABULARI

Datació: determinació 
de la data d’un succés o 
esdeveniment.

 SABIES QUE...

La paleontologia és la 
ciència que estudia els 
éssers vius desapareguts 
a partir dels seus fòssils.

3.2. Mètodes de datació
Per conèixer la història de la Terra calen materials en els quals puguem obser-
var restes i empremtes del passat, a més de mètodes fiables que ens permetin 
reconstruir-lo.

A. Les roques i el seu ús com a mètode de datació
Un d’aquests materials són les roques. Aporten molta informació sobre com era 
la Terra en èpoques passades, ja que en general han sofert poca transformació 
des de l’origen. Així, els talls geològics són una gran font d’informació.

B. Els fòssils: instruments de datació
Els fòssils també ens permeten reconstruir el passat..

Els fòssils són restes d’éssers vius mineralitzats, és a dir, convertits en pe-
dra, i restes de la seva activitat biològica.

En general, només es fossilitzen les parts dures d’un organisme, encara que 
s’han trobat fòssils de parts toves o fins i tot organismes conservats sencers 
dins l’ambre (insectes, principalment).

També són fòssils les restes de l’activitat biològica (com els estromatòlits o els 
copròlits) i els icnofòssils (marques que denoten la presència d’un ésser viu, 
com petjades, galeries excavades a la roca, etc.).
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Els processos d’erosió 
deixen al descobert el 

fòssil.

Un animal mor i el seu 
cos cau en una zona de 

sedimentació.

Les restes continuen 
cobrint-se amb capes de 

sediments.

Certes parts de l’animal 
es mineralitzen i es 

fossilitzen.

6.8a 6.8b 6.8c 6.8d6.8a 6.8b 6.8c 6.8d6.8a 6.8b 6.8c 6.8d6.8a 6.8b 6.8c 6.8d

a) b) c) d)

ET PROPOSEM UN REPTE 2. El procés de fossilització

El procés de fossilització és el procés pel qual un organisme viu es converteix en un fòssil. Consta de 
diverses etapes, que estan refl ectides en els dibuixos que veus tot seguit. Ordena-les segons creus 
que tenen lloc a la naturalesa.

Figura 7.7. Fòssils guia de cada era geològica.

Era

Fòssil guia

Precambrià Paleozoic Mesozoic Cenozoic

Estromatòlits Trilobits Ammonits Nummulits

10. Defineix els termes següents: tall geològic, es-
trat, sèrie estratigràfica i discontinuïtat.

11. Indica quines parts o restes dels éssers vius es 
consideren fòssils.

12. Investiga en la Xarxa o en altres fonts quines ca-
racterístiques ha de tenir un fòssil perquè pugui 
ser utilitzat com a fòssil guia. Escriu-les.

ACTIVITATS

Els fòssils són indicacions, no tan sols ens aporten informació sobre com eren 
els antics éssers vius, indicadors anatòmics i com era el món en el qual vivien, 
sinó que també ens informen, sobretot, sobre l’època a la qual pertany un es-
trat determinat, indicador cronològic.

Un fòssil guia o índex és aquell que permet deduir l’edat de l’estrat en 
el qual es troba perquè és característic i exclusiu d’una etapa geològica 
determinada.
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El principi de... Estableix que...

Horitzontalitat
original

Els estrats es dipositen sempre de forma horitzontal i romanen 
horitzontals si no actua cap força sobre ells.

Continuïtat lateral 
dels estrats

Un estrat té la mateixa edat al llarg de tota la seva extensió 
horitzontal.

Superposició 
d’estrats

En una seqüència d’estrats que no hagi sofert inversió, els 
estrats inferiors són més antics que els que hi ha al damunt.

Superposició 
d’esdeveniments

Qualsevol fenomen geològic que afecti una roca és posterior 
a la formació d’aquesta roca..

Successió faunística
(o biòtica)

Els fòssils de les capes inferiors són més antics que els de les 
superiors, i la presència dels mateixos fòssils en roques molt 
allunyades determina que aquestes tenen la mateixa edat.

Tabla 7.1. Principis de la datació relativa.

 VOCABULARI

Isòtops: àtoms d’un ma-
teix element, els nuclis 
dels quals tenen el ma-
teix nombre de protons, 
però diferent nombre de 
neutrons.
Radioisòtop: isòtop ra-
dioactiu.

 

 

 
 

 

 

 

 
L’estrat A és més antic que el 
B perquè és inferior a aquest. 
L’ordre dels estrats, de més 
antic a més modern, és: A, B, 
C i D (principi de superposició 
d’estrats).

En aquest cas, els estrats estan 
inclinats a causa d’un procés 
geològic (falla) i no es compleix 
el principi d’horitzontalitat 
original.

Els estrats tenen la mateixa edat al llarg de la seva 
extensió horitzontal a pesar d’estar inclinats (principi 
de continuïtat lateral d’estrats).

Primer es van 
dipositar tots els 
estrats i després es 
va produir la falla 
(inclinació) d’aquests 
estrats (principi 
de superposició 
d’esdeveniments).

El fòssil 1 és més 
antic que el 2 
perquè és inferior a 
aquest (principi de 
successió faunística).

D

C

B
A

1

2

L’estudi d’un tall relatiu consisteix a ordenar 
cronològicament els estrats i els esdeveniments 

seguint els principis geològics. En l’exemple següent 
pots veure com es porta a terme.

ACTIVITAT RESOLTA

C. Datació relativa
Per ordenar cronològicament els materials estudiats i els esdeveniments  q u e 
van succeir a la Terra es fan servir principalment tres mètodes: la datació rela-
tiva, la datació absoluta i la correlació estratigràfica.

La datació o geocronologia relativa consisteix en l’ordenació dels esde-
veniments temporals o objectes físics comparant l’antiguitat d’uns amb la 
d’altres, sense saber-ne la data exacta. Es basa en una sèrie de principis 
geològics o estratigràfics.
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CIENCIA 2.0

En l’enllaç següent pots 
aprendre més coses so-
bre la datació absoluta i 
veure una animació so-
bre com varia la quanti-
tat de radioisòtops amb 
el temps:
http://goo.gl/pNG7u5

 

13. Fes l’estudi estratigràfic dels talls geològics següents, 
assenyalant els principis geològics que has utilitzat.
Ordena els estrats i els esdeveniments geològics dels talls 
següents segons els principis de datació relativa.

14. Calcula l’edat d’un fòssil que té un contingut del 25 % a 
l’isòtop potassi-40, sabent que el període de semidesinte-
gració d’aquest isòtop és de 1,277 × 109 años.

b)a)

c)

ACTIVITATS

Figura 7.8. Correlació estratigràfica.

Més recents

Més antics

A
nt

ig
ui

ta
t d

el
s 

es
tr

at
s

Els mètodes radiomètrics es basen en el procés de desintegració dels ele-
ments químics radioactius presents a les roques i els fòssils. L’edat es cal-
cula sabent el temps que tarda a desintegrar-se la meitat de la quantitat de 
l’element radioactiu (període de semidesintegració) i mesurant quina quantitat 
d’aquest element hi ha a la mostra. Els isòtops radioactius més utilitzats en 
datació són el carboni-14, l’urani-238 i el potassi-40.

Per reconstruir la història de la Terra, una vegada datats les roques i els esde-
veniments, es fa servir el mètode de correlació estratigràfica.

E. Correlació estratigràfica  

La correlació estratigràfica consisteix a reconstruir la història completa 
d’una sèrie estratigràfica a partir de sèries fragmentades comparant els 
estrats que posseeix cadascuna.

D. Datació absoluta

La datació absoluta o geocronologia absoluta consisteix en l’assignació 
d’una data concreta als esdeveniments o objectes. Es porta a terme mi-
tjançant els mètodes radiomètrics.
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ET PROPOSEM UN REPTE 3. L’escala del temps geològic

Fixa’t en l’escala del temps geològic de la pàgina següent i contesta les preguntes:
a) Defi neix els termes eó, era i període, destacant la relació que hi ha entre ells. Ordena’ls de més a 

menys durada.
b) Explica els criteris emprats per dividir el temps geològic. Escriu-ne alguns exemples.
c) A quin eó, quina era i quin període correspon l’època actual? Justifi ca la teva resposta.

 

15. Crea un model a escala 24 hores de la història de 
la Terra amb els límits dels eons i les eres: Arqueà 
(3 800 Ma), Proterozoic (2 500 Ma), Paleozoic 
(540 Ma), Mesozoic (245 Ma) i Cenozoic (66 Ma). 
Pista: fes servir els teus coneixements de propor-
cionalitat (4 600 Ma és a 24 hores com 3 800 Ma 
és a...).

16. Classifica els esdeveniments següents (ja or-
denats cronològicament) en una de les tres 
categories: 

• esdeveniment geològic, 

• climàtic o 

•  biològic. 

Justifica la teva resposta.

a ) La vida va aparèixer fa 3 500 Ma aproxi-
madament.

b ) S’han trobat roques amb òxids de ferro d’uns 
2 000 Ma d’antiguitat.

c ) En l’eó Proterozoic va tenir lloc la primera gran 
glaciació.

d ) Fa uns 650 Ma es va produir la formació del 
supercontinent Pangea I.

e ) Els primers dinosaures van sorgir en el 
Mesozoic.

17. Fixa’t en l’escala del temps geològic. Redacta un 
petit resum o entrada per al blog de classe i ano-
mena-hi els esdeveniments biològics més impor-
tants de la història de la Terra, indicant en quin eó 
i quina era van tenir lloc.

ACTIVITATS

 CIÈNCIA 2.0

Consulta aquest enllaç:
http://goo.gl/arlwqq
i fes algunes de les acti-
vitats que proposa. Són 
molt interessants!

3.3. L’organització del temps
geològic
L’escala de temps geològic es divideix en diverses capes successives: eons, 
eres, períodes i èpoques.

Els límits entre cada una de les divisions s’estableixen quan es troben esdeve-
niments importants que marquen un canvi significatiu. Aquests esdeveniments 
poden ser geològics, climàtics o biològics.

Els límits dels eons coincideixen amb canvis a tot el planeta: els de les 
eres, amb la formació de grans serralades, i els dels períodes, amb canvis 
geològics o en el registre fòssil.
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Figura 7.9. Escala del temps geològic. Els nombres de l’escala indiquen milions d’anys. Les etapes més 
antigues se situen en la part inferior i les més modernes en la superior.

Ma Eó Era Període Època
Principals 

esdeveniments 
biològics

0,01 Fanerozoic Cenozoic Quaternari Holocè Desenvolupament dels 
éssers humans

2 Plistocè «Edat dels mamífers»

5 Neogen Pliocè

24 Miocè

37 Paleogen Oligocè

58 Eocè

66
Paleocè

144

Mesozoic Cretàcic «Edat dels 
rèptils»

Extinció dels
dinosaures

208

Juràssic Primeres plantes 
amb fl ors

Triàsic Primeres aus

245
Dinosaures dominants

286

Paleozoic Permià «Edat dels 
amfi bis»

Extinció dels 
trilobits

Devonià Primers rèptils

Grans pantans 
carbonífers

360
Amfi bis abundants

408

Silurià «Edat dels 
peixos»

Primers insectes fòssils

Silúrico Peixos dominants

438

Primeres plantes 
terrestres

505

Ordovícic «Edat dels 
invertebrats»

Primers peixos

Cambrià Trilobits dominants

540

Primers organismes amb 
closca

2 500

Proterozoic Primers organismes 
pluricel·lulars

3 800

Arqueà Primers organismes 
unicel·lulars

4 600
Hadeà Origen de la Terraw
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Figura 7.10. Línia del temps amb els principals esdeveniments del Precambrià.

Precambrià

Origen de la Terra

Eó Hadeà Eó Arqueà

Gran activitat 
volcànica

3 500 Ma
Formació 

dels oceans

2 500 Ma
Apareixen les primeres 
roques sedimentàries

Apareixen els cianobacteris i, 
amb ells, l’oxigen.

Apareix la vida
4 600 Ma 3 800 Ma 2 500 Ma

4 Etapes de la Terra
En els 4 600 Ma de la història de la Terra han succeït nombrosos esdeveni-
ments. Ara estudiarem els més importants en cada etapa geològica.

4.1. El Precambrià (4 600-540 Ma)
La primera etapa de la història de la Terra es coneix amb el nom de Precam-
brià. Es considera un supereó, ja que abasta diversos eons, i s’estén des de 
l’origen de la Terra fa 4 600 Ma fins a l’aparició de les primeres formes de vida 
complexes fa uns 540 Ma. Es l’etapa de més durada i se subdivideix en tres 
eons: Hadeà, Arqueà i Proterozoic.

En el Precambrià van tenir lloc els principals esdeveniments geològics relacio-
nats amb la conformació de la superfície de la Terra (formació de la litosfera, 
la hidrosfera i l’atmosfera). També va aparèixer la vida, derivada d’una etapa 
d’evolució química. És l’etapa de la qual tenim menys informació, ja que les 
roques són molt antigues i han sofert nombrosos canvis. Tanmateix, se n’ha 
trobat un cert registre fòssil. Així, el fòssil guia característic del Precambrià 
són els estromatòlits.

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es

 



183UNITAT 7

Eó Proterozoic

1 .100 Ma
Formació del 

supercontinent Rodínia

800 Ma
Fracturació 
de Rodínia

700 Ma
Comença una gran glaciació global

Terra «bola de neu»

650 Ma
Formació 

de Pannòtia

Animals de l’anomenada Fauna d’Ediacara
550 Ma

540 Ma.

18. Demana ajuda a les matemàtiques.
El Precambrià és l’etapa més llarga de la història de 
la Terra. Fixa’t en els títols dels epígrafs d’aquest 
apartat de la unitat i fes aquestes activitats:
a ) Calcula quina durada té cadascuna de les eta-

pes següents:
• Precambrià.
• Paleozoic.
• Mesozoic.
• Cenozoic.

b ) Calcula quin percentatge del total de la his-
tòria geològica representa cadascuna de les 
etapes del punt anterior.

c ) Elabora un gràfic de columna apilada en el 
qual has de representar cadascun dels percen-
tatges que has calculat.

19. Ordena cronològicament els següents esdeve-
niments del Precambrià: primers organismes 
unicel·lulars, fauna d’Ediacara, origen de la Terra, 
aparició de la vida, Terra «bola de neu» i aparició 
dels estromatòlits.

ACTIVITATS

Els estromatòlits són unes roques que s’han trobat en aigües poc profundes
a nombroses regions del planeta; els més antics van aparèixer a Austràlia fa 
3 500 milions d’anys. Avui dia existeixen estromatòlits d’aquella època que con-
tinuen creixent.
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 SABIES QUE...

S’han identificat fòssils 
de cadascun dels pe-
ríodes del Paleozoic. 
En l’enllaç següent pots 
aprendre més sobre ells:
http://goo.gl/7MJP26
Escull el que et sem-
bli més interessant, 
investiga sobre ell i 
explica’ns-ho!

Figura 7.11. Línia del temps amb 
els principals esdeveniments del 
Paleozoic.

Paleozoic

Comença
l’edat dels 

invertebrats.

Comença l’edat dels 
peixos, primers peixos 

sense mandíbula.

1.a extinció 
massiva 

d’espècies.

Apareixen les 
primeres plantes 

terrestres.

Apareixen els peixos 
cartilaginosos i ossis.

Abundància 
de fauna 
marina.

Cambrià Ordovícic

Paleozoic

Fanerozoic

Silurià

540 Ma

Esponges
Trilobits

Medusa

Coralls

Peix ostracoderm Celacant

Tauró primitiu

Falguera
Mol·lusc 

del gènere 
neopilinaAnèl·lids

500 Ma
Fracturació 
de Pannòtia.

450 Ma
Glaciació de l’Ordovícic.

420 Ma
Sorgeixen importants cadenes muntanyoses 

a Europa i Amèrica del Nord.

505 Ma 438 Ma 408 Ma

455 Ma 440 Ma 420 Ma 380 Ma500 Ma

4.2. El Paleozoic (540-245 Ma)
El Paleozoic és la primera era de l’eó Fanerozoic i abasta des de fa 540 Ma 
fins fa 245 Ma. Se subdivideix en sis períodes que s’agrupen en tres conjunts. 
Formen el que es coneix per edats (edat dels invertebrats, edat dels peixos i 
edat dels amfibis). Els seus períodes són aquests: Cambrià, Ordovícic, Silurià, 
Devonià, Carbonífer i Permià.

Aquesta era es caracteritza per una gran explosió de vida. Durant el Paleozoic 
van aparèixer les plantes terrestres i els invertebrats, els peixos i els amfibis i 
es van produir les tres primeres extincions massives.

En els invertebrats sorgeixen tots els fílums o divisions que existeixen en 
l’actualitat: porífers, cnidaris, anèl·lids, mol·luscos, equinoderms i artròpodes.

En els peixos, els primers a aparèixer van ser peixos sense mandíbules i, pos-
teriorment, van sorgir els peixos cartilaginosos i els ossis.

Els primers amfibis van sorgir d’un grup de peixos ossis que posseïa un pulmó 
primitiu.

Els fòssils guia d’aquesta era són els trilobits, un grup d’artròpodes marins. 
Van sorgir en el Cambrià i es van extingir a finals del Permià.
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20. Ordena cronològicament els següents esdeveniments del Paleozoic: edat 
dels amfibis, formació del supercontinent Pangea, edat dels peixos, edat 
dels invertebrats, separació de Pannòtia, vulcanisme a escala planetària i 
glaciació del Carbonífer.

21. Què és una extinció massiva? Quantes n’hi ha en el Paleozoic?

22. Indica quin són els fòssils guia del Paleozoic. Per què reben aquest nom?

23. Investiga en la Xarxa o en altres fonts d’on procedeixen els noms dels 
períodes del Paleozoic.

24. Indica si aquests enunciats són certs o falsos. Corregeix els que siguin 
falsos.
a ) El Paleozoic és un eó que s’estén des de 540 Ma fins fa 245 Ma.
b ) Els fòssils guia del Paleozoic són els estromatòlits.
c ) En el Paleozoic van sorgir els invertebrats, els peixos, els amfibis i les 

plantes terrestres.

ACTIVITATS

Apareixen 
els primers insectes 

fòssils.

Comença 
l’edat dels
 amfi bis.

2.ª extinció 
massiva 

d’espècies.

Apareixen 
els primers 

rèptils.

3.ª extinció massiva 
d’espècies. Extinció dels 

trilobits.

Devonià Carbonífer Permià

Fòssil

Ichthyostega

Pelicosaurio

300 Ma
Glaciació del Carbonífer

250 Ma
Activitat volcànica massiva i formació 

del supercontinent Pangea.

360 Ma 286 Ma

380 Ma 340 Ma 370 Ma 270 Ma 250 Ma

245 Ma245 Ma
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 CIENCIA 2.0

La pel·lícula de Disney El 
viatge d’Arlo (2015) plan-
teja la pregunta sobre 
què hauria passat si els di-
nosaures no s’haguessin 
extingit. Saps per què 
Arlo i el dinosaure no 
s’haurien pogut conèixer 
en la realitat? 
Com que és una pel·lícula 
de ficció, no tot el que hi 
apareix és científicament 
real.
http://goo.gl/9twUjV

Figura 7.12. Línia del temps amb els principals esdeveniments del Mesozoic.

Triàsic. Juràssic

Mesozoic
Fanerozoic

210 Ma
Fracturació de Pangea

208 Ma

Mesozoic

Domini de les plantes 
gimnospermes.

Apareixen 
els primers 
dinosaures i 
mamífers.

Comença l’«edat 
dels rèptils».

200 Ma240 Ma245 Ma

Avet

Fulles de ginkgoCinodont

Ictiosaure

PterosaureEls ammonits 
dominen els mars.

4.3. El Mesozoic  (245-66 Ma)
El Mesozoic és la segona era de l’eó Fanerozoic i abasta des de fa 245 Ma fins 
fa 66 Ma. Se subdivideix en tres períodes, que s’agrupen formant allò que es 
coneix per «edat dels rèptils». Aquests períodes són el Triàsic, el Juràssic i el 
Cretàcic.

Durant el Mesozoic van aparèixer les plantes gimnospermes i els grups de 
rèptils, mamífers i aus i es van produir les dues darreres extincions massives.

En els rèptils sorgeixen molts dels grups actuals, com ara llangardaixos, serps 
i cocodrils, però destaquen els dinosaures com a grup majoritari.

Els primers mamífers van sorgir dels cinodonts, un grup de rèptils. Els grups 
actuals de mamífers es van originar en aquesta era.

Les aus van evolucionar a partir d’un grup de dinosaures carnívors. El fòssil 
d’au més antic que és coneix és el d’Archaeopteryx.

Els fòssils guia d’aquesta era són els ammonits, mol·luscos cefalòpodes ma-
rins. Gràcies a la seva evolució ràpida i a la seva àmplia distribució geogràfica, 
són excel·lents fòssils guia. 
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3. La 5.a extinció massiva va tenir lloc en el límit en-
tre els períodes Cretàcic (del Mesozoic) i Terciari 
(del Cenozoic), cosa que, abreujadament i en an-
glès, es coneix amb el nom de límit i extinció KT.

En el registre estratigràfic corresponent al límit 
KT, a totes les parts del planeta, s’ha trobat una 

quantitat elevada d’iridi. L’iridi no és un element 
químic abundant ni típic de l’escorça terrestre, 
però s’ha detectat en anàlisis químiques de meteo-
rits. Indica quina conclusió obtens sobre una pos-
sible causa de l’extinció KT amb aquestes dades.

PENSA I REFLEXIONA

Cretàcic

66 Ma
Possible impacte 

d’un gran meteorit.

144 Ma

5.a extinció massiva: 
desapareixen els 

dinosaures i moltes 
espècies de rèptils.

Domini dels dinosaures.
Apareixen les angiospermes 

i es produeix la 4.a extinció massiva.
Apareixen les aus

i els primers llangardaixos.
66 Ma80 Ma120 Ma160 Ma

Tiranosaure

EstegosaureTriceratops

Angiospermes

Archaeopteryx

Tuatara

25. Indica si els enunciats següents són certs o falsos. 
Corregeix-ne els falsos.
a ) En el Mesozoic es va produir una gran glaciació.
b ) Les aus van aparèixer abans que els mamífers.

c ) Els dinosaures es van extingir en la cinquena 
extinció massiva.

d ) Els supercontinents també es fragmentaven 
durant el Mesozoic.

ACTIVITATS
w
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 VOCABULARI

Gènere Homo: va aparèi-
xer fa uns 2,8 Ma apro-
ximadament. A aquest 
gènere van pertànyer 
unes cinc espècies (i al-
gunes de classificades 
com a subespècies), però 
solament en va sobreviu-
re una: l’Homo sapiens 
sapiens.

Figura 7.13. Línia del temps amb els principals esdeveniments del Cenozoic.Figura 7.13. Línia del temps amb els principals esdeveniments del Cenozoic.

Cenozoic

Continua l’evolució de les
aus i els mamífers, 
predominants durant el 
Cenozoic.

Apareixen 
els primers 

primats antropoides.
20 Ma66 Ma

60 Ma
Continua la separació continental fi ns 

formar els continents actuals.

50 Ma
Àfrica i l’Índia es desplacen cap al nord 
i sorgeixen les cadenes muntanyoses 
del sud d’Europa (Pirineus, Balcans) i 

d’Àsia (Himàlaia, Caucas).

Cenozoic

Fanerozoic

Paleógeno

Gastornis

Purgatorius

Paraceratherium Ramapithecus

4.4. El Cenozoic (66 Ma-actualitat)
El Cenozoic és la tercera era de l’eó Fanerozoic i abasta des de fa 66 Ma 
fins a l’actualitat. Es considera l’«edat dels mamífers» i se subdivideix en tres 
períodes: Paleogen, Neogen (abans agrupats com a Terciari) i Quaternari, el 
període actual.

Durant el Cenozoic van dominar les plantes gimnospermes i els mamífers i les 
aus supervivents de la gran extinció del Cretàcic, va sorgir l’espècie humana i 
es van produir les darreres grans glaciacions.

Els mamífers van experimentar un gran desenvolupament, i durant aquesta era 
es van formar els principals gèneres actuals. Les aus també van evolucionar 
notablement.

En el Cenozoic van aparèixer els primers homínids, com el procònsol o siva-
pithecus, a partir dels qual va sorgir el gènere Homo.

L’evolució d’aquest gènere va donar lloc a nombroses espècies amb caracterís-
tiques antropomòrfiques, com l’Homo erectus, l’Homo habilis o l’Homo nean-
derthalensis, que finalment es van extingir. L’única espècie d’aquest gènere 
que va evolucionar és la nostra, l’Homo sapiens.

Els fòssils guia d’aquests era són els nummulits, un grup d’organismes marins 
amb closca circular.
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26. Completa el text següent al teu quadern amb informació sobre el 
Cenozoic.
El Cenozoic és l’era del Fanerozoic i s’estén des de fa  milions 
d’anys fins a  .
En aquesta era va tenir un lloc la formació de les principals cadenes 

 i una  fa uns 2 milions d’anys.
Durant aquesta etapa, van predominar els  i va sorgir l’espècia  

 .

27. Llegeix les notícies de premsa següents sobre la que es coneix per sisena 
extinció massiva i redacta una entrada breu per al blog de classe o un 
resum:
http://goo.gl/dxs1DC  http://goo.gl/b6Alx0  http://goo.gl/PclJ9V

28. Ordena cronològicament els següents esdeveniments del Cenozoic: apa-
rició de l’Homo sapiens, formació de les principals cadenes muntanyoses, 
edat de gel i aparició dels primers primats antropoides.

ACTIVITATS SABIES QUE...

En els darrers anys, la 
comunitat científica pro-
posa la definició d’una 
nova època geològica, 
l’Antropocè, a causa de 
l’enorme impacte que les 
activitats humanes estan 
causant al medi ambient.
El començament d’aques-
ta etapa, segons dife-
rents autors, es podria 
situar en la Revolució In-
dustrial del segle XVIII o 
fins i tot en la revolució 
neolítica.

Apareixen els primers homínids. 
Fauna de l’edat del gel.

20 Ma
Acaba la formació 

de la serralada 
dels Andes.

10 Ma
Continua la formació 

de la Vall del Ri�  a Àfrica.

4 Ma 200 000 anys

Neogen Quaternari

Homo habilis Homo erectus

Homo neanderthalensis
Mamut

Homo sapiens

Tigre dents 
de sabre

2 Ma
Edat del gel

24 Ma
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 SABIES QUE...

Hi va arribar a haver 
quatre «Terra bola de 
neu» o «Terra blanca». 
En l’article de l’enllaç se-
güent podràs aprendre 
més sobre la història del 
clima a la Terra:
http://goo.gl/mqVSNS

4. Com hem après al llarg d’aquesta unitat, els canvis 
climàtics han estat esdeveniments periòdics en la 
història de la Terra.
a ) Investiga les causes de l’actual canvi climàtic. 

Cita les teves fonts.
b ) Busca la definició de canvi climàtic que fa la 

Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic i copia-la. En quina causa fa 

èmfasi? Quins successos es preveuen com a 
conseqüències de l’actual canvi climàtic per al 
planeta Terra?

c ) Quines són les conseqüències que l’escalfament 
global actual, en concret, tindrà sobre la biodi-
versitat? Escriu una hipòtesi que resumeixi la 
teva opinió al respecte i debat-la al fòrum de 
classe.

PENSA I REFLEXIONA

29. El gràfic següent mostra les grans variacions de la temperatura mitjana al llarg de la història de la Terra. 
Analitza els pics de temperatura i estableix, justificadament, la correlació entre efecte hivernacle i canvi 
climàtic. Redacta una conclusió sobre aquesta relació i escriu-la en el blog de classe.

ACTIVITATS

Cm

Temperatura del planeta Terra

+ 14

+ 12

+ 10

+ 8

+ 6

+ 4

+ 2

0

– 2

– 4

– 6

Fa milions d’anys

O S D C P Tr J K Pal Eocè Ol Miocè PleistocèPliocè Holocè

500 400 300 200 100 60 50 30 20 1040 5 4 2 80010003 600 400 200 20 15 10 5 0

Fa milers d’anys

5 Canvis en el clima de la Terra
El clima de la Terra, de la mateixa manera que la seva geologia o biodiversitat, 
ha anat canviant al llarg de la seva història. En general, es pot resumir com una 
línia del temps amb alternança irregular de fred i calor, on les etapes fredes 
s’anomenen eres glacials o glaciacions i les càlides, interglacials.

Al llarg dels 4 600 milions d’anys d’història geològica han succeït set eres gla-
cials. Ara ens trobem en la setena era glacial.

Dintre de les glaciacions es produeixen els períodes glacials, que són proces-
sos en els quals una gran massa de gel d’extensió variable cobreix part de la 
superfície terrestre. En l’actualitat som en una era glacial, perquè es conserva 
el gel dels casquets polars, encara que aquesta massa de gel no sigui compa-
rable a la que hi va haver en altres èpoques, com fa uns 700 milions d’anys, 
quan el gel arribava fins a l’equador.
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Complementari

Imprescindible

Necessari

El planeta Terra

Origen
Hipòtesi de 
la nebulosa 

primitiva
Fòssils

Fòssils guia
Història

Roques

Mètodes de datacióClima

Icnofòssils

Correlació 
estratigràfi ca

Radioactivitat

Absoluta

Relativa

Principis 
geològics

Talls geològics

Precambrià Eó: 
Fanerozoic Eres Períodes

Etapes

Esdeveniments

Geològics Biològics

Canvis 
climàtics

Glaciacions

Paleozoic

Mesozoic

Cenozoic

MAPA SEMÀNTIC
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1. La Terra, la nostra llar a l’Univers

1. Copia aquesta taula al teu quadern i omple els 
espais amb la informació que es demana sobre 
diferents característiques de la Terra. No obli-
dis afegir-hi les unitats corresponents en els 
valors numèrics.

2. L’origen de la Terra

2. Explica en un petit informe el procés pel qual 
es va originar la Terra. Quin nom rep aquesta 
hipòtesi?

3. En els seus primers milions d’anys d’existència, 
la Terra primitiva va sofrir canvis importants. 
Indica quins són.

3. La història de la Terra

4. En què consisteixen el catastrofisme i l’actua-
lisme? Descriu les dues teories geològiques.

5. Defineix els termes següents: tall geològic, 
estrat, sèrie estratigràfica, fòssil, icnofòssil i 
fòssil guia.

6. Indica les diferències i les semblances entre la 
datació relativa i la datació absoluta, relacio-
nant cadascun dels enunciats següents amb el 
mètode que representa.

El meu amic Carles és tres anys més gran que 
Manuel.
L’ésser humà va arribar a la Lluna el 1969.
Els trilobits es troben en estrats més profunds 
que els ammonits.

7. Enumera i explica quins són els principis geo-
lògics de datació relativa.

Fent servir aquest mètode, data els estrats se-
güents i identifica quins principis has utilitzat 
per fer-ho.

A
D

D

B

C C

E E

A

GG

F

F

8. La gràfica següent mostra la desintegració 
radioactiva de l’isòtop carboni-14.
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Demana ajuda a la química. En radioquímica 
existeix un concepte anomenat període de 

Característica Respuesta
Període de rotació

Període de translació

Distància al Sol

Radi

Massa

Forma

Elements químics més abun-
dants en la seva composició

Gasos més abundants a 
l’atmosfera actual

Temperatura mitjana a la 
super� cie

Edat estimada

Moment en què va aparèixer la 
vida a la Terra

ACTIVITATS FINALS
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193UNITAT 7

desintegració λ, que és el temps que tarda 
una mostra d’element radioactiu a reduir-se a 
la meitat. Dedueix, aproximadament, a partir 
de la gràfica, quin és el període de semidesin-
tegració per al carboni-14 i contrasta la dada 
amb una font externa.

9. Fes la reconstrucció de la sèrie estratigràfica 
completa a partir de les columnes desordena-
des utilitzant la correlació com a mètode.

A B C

10. Dibuixa una línia del temps en la qual has 
d’incloure totes les etapes de la història de la 
Terra, tenint en compte la durada de cadas-
cuna.

Pots agafar una escala en la qual cada 
mil·límetre representi 20 milions d’anys.

11. Indica quin és el criteri que es fa servir per 
establir els límits d’eons, eres i períodes.

4. Principals esdeveniments de la 
història de la Terra

12. Copia i completa aquesta taula al teu quadern 
amb informació sobre cadascuna de les princi-
pals etapes de la història de la Terra.

13. Identifica els animals i les plantes més impor-
tants de cada il·lustració i associa’ls amb 
l’etapa geològica corresponent.

Precám-
brià

Fanero-
zoic

Meso-
zoic

Ceno-
zoic

Durada

Subetapes

Principals 
esdeveni-

ments 
 geològics

Principals 
esdeveni-

ments 
climàtics

Principals 
esdeveni-

ments 
biològics

Fòssils guia 
caracte-

rístics

A B

C D
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En la zona del mapa 
que es vol estudiar, es 
dibuixa una línia que 

uneixi els dos extrems 
d’una trajectòria 

determinada.

Es col·loca un paper 
sobre la línia de 

la trajectòria i s’hi 
marquen els extrems i 

totes les corbes de nivell 
per les quals passa la 
trajectòria, anotant el 
valor de cadascuna.

Es traslladen els punts 
a un paper quadriculat. 

S’assenyalen en l’eix 
vertical les altures de les 
cotes, mantenint l’escala 

del mapa topogràfic.

S’eleva cada punt del 
paper horitzontal fins a la 
seva altura corresponent.

S’uneixen els punts 
i s’obté així el perfil 

topogràfic.

Els mapes i els perfils topogràfics
Per estudiar un terreny també ens podem fixar en el seu relleu. Els instruments per analitzar i repre-
sentar el relleu són els mapes i els perfils topogràfics.
Un mapa topogràfic és la representació del relleu d’un terreny a una escala definida. Aquesta repre-
sentació s’obté des d’una vista aèria.
Els elements fonamentals d’un mapa topogràfic són l’orientació, l’escala i les corbes de nivell, que són 
les línies que uneixen punts de llocs que són a la mateixa altura sobre el nivell del mar. Cada corba té 
associat un nombre, anomenat cota, que indica l’altura i sol anar expressat en metres. Les corbes de 
nivell són tancades i equidistants i no es tallen entre si.
A partir d’un mapa topogràfic s’obté el perfil topogràfic del terreny, que és una representació del re-
lleu des d’una vista lateral.
El procediment per elaborar un perfil topogràfic a partir d’un mapa topogràfic segueix una sèrie de 
passos:

1. Elabora el perfil topogràfic a partir dels mapes topogràfics següents:

2. Consulta els enllaços següents, fes els perfils topogràfics i contesta al teu quadern les qüestions 
que es proposen:

http://goo.gl/jMXmtl  http://goo.gl/67Wh3Z  http://goo.gl/vCZtLj 

3. Investiga i busca dos mapes topogràfics de la teva zona i interpreta totes les llegendes que hi apa-
reixen. Indica, justificadament, els punts representatius del relleu que representen.

APRENDRE A APRENDRE
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Els combustibles fòssils són un tipus de recurs energètic no renovable que, com ho indica el seu 
nom, prové de les restes orgàniques dels éssers vius. Els principals combustibles fòssils són el carbó, 
el petroli i el gas natural, i tots ells, pel fet de ser combustibles, alliberen diòxid de carboni (CO2) a 
l’atmosfera.

El diòxid de carboni és un gas que forma part natural de l’atmosfera terrestre, però en concentracions 
elevades causa problemes ambientals, com la contaminació atmosfèrica o l’escalfament global. Per 
això, els científics investiguen per eliminar aquest excés de l’atmosfera. Un dels mètode proposats és 
la captura i l’emmagatzematge de CO2 a l’oceà capturant-lo des de l’atmosfera mitjançant diferents 
tecnologies, com pots consultar en aquest enllaç: http://goo.gl/tPlwVr.

El gràfic següent mostra el model matemàtic que es proposa per calcular el percentatge de diòxid de 
carboni emmagatzemat després de bombar-lo al mar a tres profunditats diferents.

Usa les dades del gràfic per respondre les preguntes següents:

a) Per a quins intervals de temps es proposa aquest model?

b) Com varia la taxa d’emmagatzematge al llarg dels anys? Justifica la teva resposta.

c) Com afecta la profunditat marina a la taxa d’emmagatzematge?

d) Quines conseqüències pot tenir a l’ecosistema marí aquest mètode d’emmagatzematge de CO2? 
Consulta l’enllaç anterior o altres que t’interessin per contestar. Et donem aquesta pista: «L’increment 
de CO2 a l’aigua de l’oceà afecta el pH...».

e) Com saps, els organismes fotosintètics capturen CO2 atmosfèric per fer la fotosíntesi, però, abans 
de l’aparició d’aquests organismes, quins dos processos de captura del CO2 atmosfèric tenien lloc 
a la Terra primitiva? Investiga i comparteix les teves conclusions en el fòrum.

http://goo.gl/qZI6lh

Reforça les competènciesMIRA AL TEU VOLTANT
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Publicaciones personalizadas a tu medida

¡Elige el contenido y crea el manual que mejor se adapta 
a tus necesidades!

Entra en nuestra web:
http://create.mheducation.com

¡Accede a todo el catálogo!
y crea tu libro a medida en 3 sencillos pasos

Create permite crear una obra personalizad a través de un proceso fácil e intuitivo seleccionando 

material del catálogo de McGraw-Hill. Además, se puede adaptar a las necesidades de cada 

docente ¡añadiendo material propio!

El deseo de todos los profesores ha sido siempre tener el libro que refleje fielmente los temas 

del curso y con el que los alumnos dispongan de todo el material que necesitan para seguir la 

clase y superar la asignatura. McGraw-Hill Education fiel a su misión de ayudar a los docentes 

y enseñar a los estudiantes, pone a disposición de cualquier profesor su oferta editorial y la 

diversidad de las soluciones de aprendizaje de las que dispone para lograr este objetivo.
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El Centre d’Ensenyament Online (CEO) és un espai 
on trobareu informació pràctica i tots els recursos 
didàctics necessaris per al desenvolupament de 
cada disciplina. Aquest espai és de gran utilitat per 
a alumnes i professors, i una eina imprescindible per 
afrontar els reptes que exigeix el mercat laboral, cada 
cop més competitiu i especialitzat.

Organitzat en tres parts:

Centre d’informació
El centre d’informació ofereix 
informació pràctica del contingut 
de l’obra: presentació, taula de 
continguts, etc. Consulteu els 
diversos apartats depenent de la 
informació que necessiteu.

Centre de l’estudiant
El centre de l’estudiant està 
especialment creat perquè els 
alumnes accedeixin a informació 
pràctica que puguin utilitzar 
per consolidar coneixement 
i autoavaluar-se dins de cada 
disciplina.

Centre del professor/a
El centre del professor/a posa a 
la vostra disposició material de 
suport que podeu utilitzar en 
les vostres classes. Empleneu el 
formulari de registre i sol·liciteu la 
clau d’accés per poder consultar 
tots els apartats.
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Una nova forma de llegir...
Una nova forma d’aprendre 

T’imagines un llibre de text adaptat 
a les necessitats individuals de cada 
estudiant?

SmartBook® és la primera 
i única experiència de 
lectura i aprenentatge 
adaptatiu dissenyada 
per canviar la forma amb 
la qual els estudiants 
llegeixen i aprenen, 
trencant el camí lineal dels 
llibres de text tradicionals 
i adaptant-se a les 
necessitats i el ritme de 
cada estudiant. 

PREMI
SIMO

EDUCACIÓN

2015

SmartBook®, guanyador del

premi SIMO Educación al

MILLOR RECURS DIGITAL

DE CREACIÓ EDITORIAL

en la modalitat Tecnologies

i recursos per a l’aula.
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2

SmartBook® és una eina d’aprenentatge adaptatiu que combina una 
revolucionària tecnologia desenvolupada per McGraw-Hill Education amb 
un llibre digital interactiu. SmartBook® analitza la manera en la que llegeix 
i aprèn l’estudiant i, en funció de les seves respostes a preguntes sobre el 
que ha estudiat i la seguretat sobre els seus coneixements, el va guiant a 
través dels continguts del llibre, d’una manera personalitzada i adaptada al 
seu propi ritme d’aprenentatge, per a que cada minut que passa l’alumne 
estudiant sigui el més efectiu possible.

Què és?

Llegeix

Com funciona?

SmartBook®

A la fase de lectura, l’estudiant 
és guiat a través del text per 
a que llegeixi d’una manera 
adaptada a les seves necessitats.  
A SmartBook® l’estudiant té 
accés al text complet, però 
se li mostraran unes àrees 
ressaltades en groc que indiquen 
el contingut en el que hauria de 
centrar el seu estudi en aquell 
moment concret. Les àrees 
ressaltades del text van variant 
en funció de les seves respostes 
a la part pràctica, subratllant 
nous temes i conceptes de més 
nivell, un cop que l’estudiant 
ha demostrat el domini dels 
conceptes essencials del tema.

SmartBook® consta de vàries fases: 
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Llegeix Pràctica

Pràctica

Repàs

Sí la sé Crec que sí No la sé segur Cap idea

Per assegurar el domini dels temes 
i la retenció a llarg termini dels 
conceptes apresos, en aquesta 
fase l’estudiant repassa en forma 
d’activitats el contingut important 
que el sistema ha identificat que és 
més probable que oblidi.

De tornada a la fase Llegeix, l’estudiant es trobarà amb noves parts del text ressaltades en 
groc, que indiquen el nou contingut a estudiar, i d’altres ressaltades en verd, que són els 
temes o conceptes que l’estudiant ha demostrat que domina en respondre correctament a 
les preguntes a la fase de pràctica.

Subratllat groc: mostra el contingut que és important per a l’estudiant en aquell moment.

Subratllat verd: mostra el contingut que l’estudiant ha demostrat que domina en realitzar 
les preguntes a la fase de pràctica.

La millor manera d’estudiar amb SmartBook® és anar passant d’una fase a l’altra fins 
completar la unitat. La mateixa eina ajudarà l’estudiant a identificar quan ha arribat el 
moment de canviar de fase.

A la fase de pràctica, els estudiants refermen 
el que han après fins el moment realitzant una 
sèrie d’activitats de tipologia diversa. Abans de 
respondre, es demanarà a l’estudiant que avaluï el 
grau de seguretat sobre els seus coneixements:

En funció de les respostes a aquelles preguntes, el grau de seguretat que estableixin i altres dades que va 
recollint el sistema mentre els estudiants treballen,  SmartBook® anirà ajustant el camí d’aprenentatge de 
cada estudiant adaptant-lo al seu ritme i necessitats i determinant quina serà la següent pregunta.
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Informes complets 
sobre el progrés del curs

Tot són avantatges

Estudiant
Els informes de l’estudiant proporcionen detalls sobre el seu progrés, sobre els temes que domina i sobre els que necessita 
estudiar més, per tal que pugui treure el màxim profit del seu temps d’estudi.

Professor
Els informes del professor permeten a aquest conèixer en temps real els punts forts i les febleses dels seus alumnes de 
manera individual i a nivell global, podent adaptar així les seves classes i tutories.

Per al professor:
•  Millora la qualitat i la productivitat de les classes.

•  Facilita l’adaptació de les classes al nivell i necessitats dels
alumnes.

•   Ajuda a prevenir el possible fracàs escolar i a posar-li
remei abans que es doni.

•  Millora el rendiment dels alumnes i el seu nivell de notes.

Per a l’estudiant:
•  Ofereix el contingut adequat per a cada estudiant en el

moment precís per a treure el màxim profit del temps
d’estudi.

•  Excel·lent preparació per a la classe i per als exàmens.

•  Ajuda a retenir els conceptes clau a llarg termini.

•  Ajuda a aconseguir millors notes.

•  Eina online: sense descàrregues, sense necessitat de
gravar el progrés.

•  Accés en qualsevol moment mitjançant una connexió a
Internet i des de diversos dispositius.

•  Interfície intuïtiva i atractiva.

•  És divertit, perquè permet competir amb d’altres usuaris.

Informes

Beneficis
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La millor manera de treure el màxim profit de les avantatges d’ SmartBook® és crear una classe a 
la que s’hi apuntaran els teus alumnes. Els estudiants poden treballar independentment o associats 
a la teva classe, però l’experiència és molt més positiva i productiva si s’integra SmartBook® com 
una part més de l’assignatura. Et proporcionem algunes opcions o idees:

... com a deures

... abans de l’examen

... abans d’anar a classe

Pots dir als teus alumnes que estudiïn amb SmartBook® abans d’anar a classe. Així podràs basar les teves 
classes en les dades que obtinguis amb aquesta eina.

Pots presentar el contingut a classe i després, com a deures, dir-los que estudiïn el tema amb  
SmartBook®. Després, en funció de les dades que obtinguis sobre el progrés, els punts forts i les febleses 
dels teus alumnes, podràs reforçar determinats continguts i fer un seguiment general i individual del que 
realment s’ha après.

Pots donar la unitat completa i recomanar als teus alumnes que utilitzin SmartBook® per preparar 
l’examen. Si tenen examen final de curs, recorda als teus alumnes que utilitzin la fase Repàs per estar 
preparats quan arribi el gran dia. 

...

Integra SmartBook® al teu curs

Si els teus alumnes tenen dificultats per accedir a Internet, una bona solució pot ser 
dedicar periòdicament el temps de classe a SmartBook® a l’aula d’informàtica.
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SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIUS

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
CERTIFICATS

MEDICINA

UNIVERSITAT

Per a més informació: 902 289 888 
educador@mheducation.com

www.mheducation.es / www.mhe.es

PRIMÀRIA

McGraw-Hill Education
una editorial global al teu servei

PROFESSIONAL
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Ahora en McGraw-Hill Education 
te regalamos los gastos de envío. 
Si el importe de tu pedido es 
superior a 25€, los gastos de 
envío valorados en 5€ serán 
descontados de tu compra.

Compra cualquiera de nuestros 
títulos para Primaria y ESO y 
disfruta de un descuento inmediato 
del 20% en el precio de tus libros.

Todos los productos 
McGraw-Hill Education más 
económicos en nuestra tienda 
online. Selecciona tu producto 
y benefíciate de un 5% de 
descuento comprando 
cualquiera de nuestros títulos.

Consigue tus Gastos 
de Envío GRATIS

¡Ahórrate un 20% 
en los libros de 
tus hijos cada curso!

5% de descuento en todo 
nuestro fondo editorial

Regístrate como cliente y visualiza siempre que quieras el contenido de tu cesta o las compras realizadas

La tienda de

McGraw-Hill Education
te ofrece las

mejores ventajas

Nuestro proceso de compra es muy sencillo

¡Todo el fondo de McGraw-Hill Education 
en papel o formato digital ahora más fácil y económico!

www.mheducation.es

Porque el aprendizaje lo cambia todo

Localiza todos nuestros productos en el apartado TIENDA en el menú principal.

Encuentra tu producto navegando por nuestro catálogo o en el buscador.

Añade a la CESTA lo que quieres adquirir e inicia el proceso de compra, 

pinchando en REALIZAR PEDIDO.

1

2

3

Tus libros de texto 
con un

20% de
descuento

a partir
de 25€

Envío GRATIS
en todo nuestro

fondo
editorial

5% de descuento
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¡La tienda online de McGraw-Hill Education! 
www.mheducation.es

Toda la información | Todos los productos | Sencillo y rápido

McGraw-Hill Education
Basauri, 17 - Edificio Valrealty - Planta 1ª
28023 Aravaca (Madrid)
Teléfono: 91 180 30 00 • Fax: 91 180 31 00
www.mheducation.es

Atención al profesorado:
902 929 008 • 902 289 888
educador@mheducation.com

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es

 


	8448609891-CUB
	8448609891_00
	8448609891_07
	anuncio-CREATE
	anuncio-CEO-cat
	anuncio-Smartbook-cat
	anuncio-MGH-cat
	anuncio-ecomerce



