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Un terratrèmol en acció 
1 

Cognitiu (C) 
● Descobrir les plaques tectòniques i l'escorça terrestre 

● Entendre la sacsejada del terreny 

● Conèixer els fenòmens naturals 

● Descobrir que la Terra té dinàmiques pròpies que afecten l'home i la natura 

Afectiu (A) 
● Conèixer les conseqüències dels desastres naturals 
● Entendre el món natural en què vivim 

Psicomotricitat (P) 
● Desenvolupar la motricitat fina i la creativitat 

2 
Matemàtiques: ones, freqüències, volums, figures tridimensionals  

Ciència: sacsejades del sòl, plaques tectòniques, escorça terrestre, fissures, allaus, 

esllavissades, gel, barreja 

Sostenibilitat: destrucció d'ecosistemes,destrosses naturals, destrucció d'habitatges, 

pèrdues econòmiques 

Art: construir, muntar, acolorir 

3 
● Competència d'autoconsciència (Si hi ha un terratrèmol, què he de fer? Com puc 

protegir-me a mi mateix i als altres?) 
● Competència anticipatòria (què passa si hi ha un terratrèmol?) 
● Competència de pensament sistèmic (distinció dels diferents atributs d'un fenomen 

natural) 

4 
Ambiental: 
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● Conèixer i comprendre fenòmens naturals com els terratrèmols i els seus impactes 
ambientals: canvis en la fertilitat del sòl, contaminació de l'aigua, pèrdua de 
biodiversitat... 

Social:  
● Descobrir l'impacte social causat: destrucció d'habitatges, destrucció de fàbriques, 

carreteres, cotxes... 

Econòmic: 
● Analitzar l'impacte econòmic de totes les pèrdues materials anteriors, de la falta de 

comunicació, de la pèrdua de connectivitat... 

5 
Habilitats científiques (comprendre, conèixer i/o reproduir fenòmens naturals, capes de la 

Terra, dinàmica de la Terra, sacsejades de terra) 

Habilitats artístiques (construir un model terratrèmol) 

Habilitats matemàtiques (entendre què és una ona i la seva freqüència, xifres amb el volum) 

Habilitats d'enginyeria (construir una figura tridimensional) 

6 
PASSOS 

1. Mireu l'arxiu de vídeo sobre què és un terratrèmol i com sacseja el terreny  

El/la professor/a mostra arxius de vídeo (4 minuts). Tot el grup. 
2. Construir un model de terratrèmol i reproduir el moviment de l'escorça terrestre. 

El/La mestre/a i el/la mestre/a de suport ajuden a fer una maqueta i reproduir el 
moviment del terratrèmol. Una sessió de 45' en grups reduïts (3-4 nens) 

7 
L'infant serà capaç de: 
● reconèixer un fenomen natural 

● saber què és el terratrèmol  

● conèixer l'escorça terrestre i el moviment de les plaques tectòniques 

● construir una maqueta i reproduir el moviment del terratrèmol 

8 
 Avaluació final mitjançant un senzill examen amb preguntes relacionades amb els resultats 
d'aprenentatge 
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1. Pissarra digital o ordinador i projector 

2. Materials: 
Escuradents, mini llaminadures de núvol, paella, gelatina 

10 
 Aula  

11 
Què és un terratrèmol?  
(4466) Què és un terratrèmol? | El Dr. Binocs Show | Vídeos educatius per a nens - YouTube 
Model sísmic: 
(4466) Terratrèmol al'aula - YouTube 
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https://www.youtube.com/watch?v=mMnEXukSmdg

