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1.1 – Formació de la Terra 

La Terra té aproximadament 4600 milions d’anys i es va formar 
segons la següent seqüència: 
 
1- Agregació de les partícules còsmiques que envoltaven el nucli de 
condensació del Sol. Després els agregats xoquen entre si i formen una 
massa de roca sòlida més gran (prototerra)  
 
2- Formació d’una bola incandescent a partir del impacte continu de 
fragments exteriors, la contracció gravitatòria i la desintegració 
radioactiva d’elements 
 
3- Refredament parcial i reorganització dels materials en capes segons 
la densitat, on els elements més pesants es concentren en el nucli i els 
més lleugers a les capes més externes 
 
4- Manteniment de la major part de la seva calor i combinació 
d’elements pesants per afinitat química en les capes superficials (òxids i 
silicats) 

Origen de la Tierra 
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1.2 – Consolidació de la Terra i diferenciació en capes 

● Escorça (continental i oceànica): prima 
(35 km màxim) i composta de silicats 
d’alumini 
  
● Mantell: compost de silicats de magnesi 
 
● Nucli (extern i intern): compost de 
Níquel i Ferro. L’intern és sòlid i l’extern és 
líquid 

Capes de la Terra 
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Processos geològics 

interns 

- Al mantell es produeixen 
corrents de convecció del 
material calent que puja, es 
refreda i torna a baixar 
(processos geològics interns) 

- Al nucli extern, el 
moviment del material líquid 
(majoritàriament Fe) genera 
un camp magnètic, el qual 
protegeix la Terra de les 
radiacions del vent solar 

Magnetisme 

terrestre 
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2.1 – La tectònica global o tectònica de plaques 

La superfície de la Terra està dividida en fragments rígids 
anomenats plaques litosfèriques o tectòniques que suren sobre 
l’astenosfera viscosa. Aquestes plaques poden ser oceàniques, 
continentals o mixtes (segons el tipus d’escorça) i es mouen unes 
respecte de les altres a conseqüència dels corrents convectius de 
magma calent procedent de l’astenosfera 

El volcans i terratrèmols 
es concentren en els 
límits entre les plaques 
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Els perfils d’Àfrica i Amèrica del 
Sud encaixen 

Els corrents de convecció de 
l’astenosfera mouen les plaques 
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Límits convergents 

- Les plaques s’aproximen i xoquen 
- En el xoc, la placa oceànica (més densa) s’introdueix per sota 
(subdueix) de l’altra i es fon en el mantell on es destrueix 

- Es formen arcs d’illes (oceànica-oceànica), cadenes muntanyoses 
tipus andí (oceànica-continental) i grans serralades tipus Himàlaia 
(continental-continental) 
- A les zones de subducció es produeixen volcans i terratrèmols  
 
 

Les plaques es mouen entre si de diverses maneres: 

2.2 – Conseqüències del moviment entre plaques 
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Límits divergents 

- Les plaques contigües se separen  
- Es produeix ascens de magma i es crea escorça oceànica  
- Es formen dorsals oceàniques 
- Es produeixen terratrèmols i volcans 
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Límits transformants 

- Les plaques llisquen lateralment 
- Es formen falles de transformació 
- Es produeixen terratrèmols de gran intensitat  
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3.1 – Composició de l’Univers 

• Matèria normal visible (0,4 %): està formada per 
àtoms d’elements químics on el 70-75 % és 
hidrogen. Compren estels i planetes 
 

• Matèria normal no visible (3,6 %) : no emet ni 
reflecteix llum però si que l’absorbeix. Compren els 
gasos intergalàctics i els forats negres 

• Matèria fosca (21 %) : no emet, ni reflecteix ni absorbeix 
cap tipus de llum o radiació. Explicaria el moviment i la 
força de gravetat anòmal que s’observa en les galàxies. 

 
• Energia fosca (75 %) : no se sap quina és la seva naturalesa 

però explicaria perquè l’Univers s’expandeix cada vegada 
més ràpidament 

Matèria 
bariònica 
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● Existència de la matèria fosca:  
 - les estrelles més llunyanes del centre de la Via Làctia que el 
 Sol tenen major velocitat de translació respecte del centre de la 
 galàxia 
 -  la velocitat orbital anòmala dels cúmuls de galaxies al voltant 
 d’un centre sense massa suficient per crear aquesta gravetat 

● Existència de l’energia fosca: el desplaçament cap al 
vermell de les supernoves implicava que la velocitat 
d’escapament d’aquestes estrelles era més gran cada 
vegada. La força de gravetat frenaria l’expansió de 
l’Univers però es troba que cada vegada s’accelera més 
degut a l’energia fosca. 

Materia oscura 
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- L’Univers es va crear després d’una gran explosió, el Big Bang 
- Fa 13700 milions d’anys, tota la matèria estava concentrada en 

una zona molt petita, i quan es va produir l’explosió va sortir 
impulsada en totes direccions 

- En la gran explosió s’hauria originat l’espai i el temps 

3.2 – La teoria del Big Bang 

L’espai s’ha anat expandint al llarg del temps i els objectes s’han 
anat situant cada cop més lluny els uns dels altres 
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Confirmació de la Teoria 

del Big Bang 

- Desplaçament cap al vermell: es va observar que les bandes de 
freqüència de la llum de les galàxies estaven desplaçades cap 
al vermell (efecte Doppler) i per tant les galàxies estaven 
allunyant-se unes de altres i de nosaltres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Radiació de fons de microones còsmiques: es va detectar una 
radiació feble en forma de microones que provenia de tots els 
punts de l’espai provinent de l’energia alliberada en el Big Bang 
en el moment del desacoblament de la llum amb la matèria 
 

Efecto Doppler 
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- L’eco del Big Bang: es va observar que la 
radiació de microones còsmiques no era 
homogènia sinó que tenia estructures, com 
era d’esperar ja que l’Univers en l’època del 
desacoblament ja contenia estructures 

3.3 – Evolució de l’Univers 

● t < 1 segon: L’Univers primitiu era petit, dens i estava a una 
temperatura  extremadament elevada  

● t > 1 minut: La temperatura va baixar ràpidament i va permetre 
l’agrupació de partícules elementals i la fusió de protons i neutrons que 
van originar nuclis atòmics d’elements lleugers com H, He, Li o Be 
(nucleosíntesi primordial) 

● t > 300000 anys: La temperatura de l’Univers va baixar per sota 
dels 3000 K i els protons es van unir als electrons per formar àtoms 
d’hidrogen i els fotons es van separar de la matèria 

Origen de l’Univers 

Universe size 

El gran colisionador 



16 

 
 
 

1- Partícula 
primogènia 
Densitat 
infinitament 
alta i volum 
infinitament 
petit 

2- Inflació: 
l'Univers 
supercomprit 
es comença a 
expandir a 
velocitat 
enorme 

3- Formació 
d'electrons i 
quarks 

4- Formació 
de protons i 
neutrons. 
Primers àtoms 
d'hidrogen i 
heli 

5- Formació 
de les galaxies. 

6- Sonda 
WMAP que va 
detectar 
al 2003 la 
primera 
radiació de 
fons 
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El futur de 
l’Univers 

• Expansió accelerada: l’energia fosca en vèncer 
inicialment la força de la gravetat faria que 
s’allunyessin les galàxies, els planetes serien 
separats dels seus estels i els àtoms serien 
destruïts i disgregaria els cúmuls galàctics 
 

• Big Crunch: si la densitat de la massa de l’Univers 
fou més gran que la densitat crítica, l’Univers 
assoliria una mida màxima i després començaria 
a col·lapsar-se. S’aniria fent més dens i calent. 

• Mort tèrmica: si la densitat de l’Univers fos igual 
o més petita que la densitat crítica es disminuiria 
la velocitat d’expansió però no s’aturaria mai. 
Cada vegada seria menys dens i la temperatura 
arribaria a apropar-se al zero absolut 
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4.1 – Galàxies 

Les galàxies estan constituïdes per matèria visible (estels, núvols de 
gas i pols) matèria fosca i energia fosca unides gravitacionalment. 
Les galàxies s’agrupen i formen cúmuls galàctics  

Estructura 

● Cúmuls estel·lars: agrupacions d’estels que es mantenen units 
per efecte de la gravitació 
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● Nebuloses: estan constituïdes de gas i pols interestel·lar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Sistemes estel·lars múltiples: poden ser sistemes formats per 
més d’un estel unit per la gravetat que giren al voltant d’un 
centre comú (els sistemes múltiples òptics en canvi no tenen cap 
relació gravitacional) 
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● Galàxia el·líptica: són molt 
abundants els estels vells i 
tenen poc gas i pols 

Tipus 

● Galàxia espiral: estan 
compostes per núvols de gas i 
estels joves 

● Galàxia irregular: estan 
compostes per estels joves i 
per una gran quantitat de 
pols i gas interestel·lar 
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4.2 – Estels 

Els estels són cossos esfèrics que generen energia perquè al seu 
interior es produeixen reaccions termonuclears de fusió 
d’hidrogen i generen radiació electromagnètica, neutrins i vent 
estel·lar. 

Un forat negre és una concentració de 
matèria d’altíssima densitat, tal que la seva 
força gravitatòria és tal elevada que la 
velocitat d’alliberament és superior a la 
velocitat de la llum. Per tant res que es 
trobi dins del seu horitzó d’esdeveniments 
pot escapar-se’n, excepte per mitjà de 
l’efecte túnel quàntic. La zona pròxima al 
forat negre emet gran quantitat de llum i 
rep el nom de quàsar. 

  

Formació 
● En les regions denses de les nebuloses es 
comprimeixen el gas i la pols i augmenten la 
densitat (protoestel) 
● Després comença a produir reaccions de fusió 
nuclear i emetre radiació (estel) 
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Fusió 

Nuclear 

● A l’interior de l’estel a partir de l’hidrogen es 
van formant successivament els elements químics 
per fusió nuclear (He, C, etc.) 
 
● Després en les supernoves es generen els 
elements més pesants 

Evolució 

Estel·lar 
a) Si la massa és més petita o semblant a la del Sol, 
quan s’exhaureix el H, s’expandeix com una gegant 
vermella i després es formarà una nana blanca, la 
qual es refreda i s’apaga 
 
b) Si l’estrella és molt més massiva que el nostre Sol 
(mínim 10 vegades), es formarà una estrella de 
neutrons (amb una densitat de 106 tones/cm3). Si 
aquesta estrella gira es formarà un púlsar 
 
c) Si l’estrella és mínim 30 vegades més massiva que 
el Sol, en col·lapsar-se es formarà un forat negre.  
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5 – L’EXPLORACIÓ DEL SISTEMA SOLAR 
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El Sistema Solar està constituït pel Sol i una gran quantitat de 
cossos planetaris units al Sol per gravetat: planetes, asteroides, 
cometes i meteorits  
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COMETA 
 Astre format per gel i pols que gira al voltant del Sol. Quan 

s’acosta al Sol s’escalfa i s’evaporen gasos que formen una cua 
que els fa visibles. 

ASTEROIDE 
 Són cossos rocosos més petits que els satèl·lits. Són abundants al 

cinturó d’asteroides situat entre Mart i Júpiter 
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METEORITS 
 - Són fragments d’asteroides o restes de cometes que viatgen 

per l’espai a velocitats enormes i produeixen grans cràters quan 
impacten en els planetes o satèl·lits per atracció gravitatòria.  

 
 - Els estels fugaços són meteorits que es cremen en entrar en 

contacte amb l’atmosfera terrestre 
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5.1 – Planetes i satèl·lits  

Mercuri 
Està cobert per nombrosos cràters produïts 
per impactes de meteorits 

Venus 
És un planeta de mida similar a la Terra i 
gira en sentit contrari a la resta de 
planetes. Té una atmosfera amb molt de 
CO2 que crea un fort efecte hivernacle 

Terra - Lluna 
- La Terra és l’únic planeta que té les ¾ 

parts de la superfície cobertes per aigua i 
l’únic conegut que conté vida 

- La Lluna és l’únic satèl·lit de la Terra. La 
nau Apollo 11 va ser la primera nau 
tripulada en arribar a la seva superfície 
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Mart 
Destaquen 2 casquets polars i es pensa que pot haver aigua gelada 
sota el casquet sud. Sabem tota la informació que tenim sobre 
Mart gràcies al Mars Pathfinder i els robots Spirit i Opportunity 

Nau Apollo 11 a la Lluna (1969)  
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Júpiter 
- Té un camp magnètic de gran intensitat 
- Té 63 satèl·lits, els 4 principals són: Ió, Europa, Ganimedes i 

Cal·listo 
- Ganimedes és el satèl·lit més gran del Sistema Solar amb un 

diàmetre més gran que el de Mercuri 

Saturn 
- Té com a mínim 60 satèl·lits i un sistema d’anells compostos de 

partícules petites amb abundant aigua gelada 
- Tità és el satèl·lit més gran de Saturn. La seva superfície é 

similar a la de la Terra. La seva atmosfera està composta 
principalment per N2, CH4 i altres hidrocarburs. 

- Encelade és un satèl·lit petit (500 km de diàmetre) i es creu 
que podia haver-hi aigua líquida a prop de la superfície 
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Urà 
És un planeta que es caracteritza perquè el seu eix de rotació està 
molt inclinat. Té 27 satèl·lits coneguts i un sistema d’anells. 

La sonda Cassini-Huygens va 
ser llançada al 1997. Va 
arribar a l’òrbita de Saturn 
al 2004, i allà segueix 
orbitant. Però la sonda 
Huygens es va desprendre i 
es va dirigir a Tità, on va 
aterrar el al 2005 

La Voyager 2 va fotografiar 
Urà en el seu pas cap a 
Neptú, el 1985 
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Neptú 
- Té un nucli rocós constituït per aigua, roques, NH3 i CH4 amb 
una atmosfera de H, He, CH4 i vapor d’aigua. Té 6 satèl·lits i 4 
anells. 

Plutò 
- És un planeta nan 


