
Pràctica 2.7.2: Mapa de terratrèmols 
en temps real.  

Per Liz LaRosa (Middle School Lesson), Junio 4, 2016 

Qüestions essencials 
 On es produeixen els terratrèmols? 

 Com es registren els terratrèmols i com es mesuren? 

 Quina és la relació entre la localització i la magnitud del terratrèmol? 

 Magnitud i intensitat: característiques de les escales de mesura. 

 Quins impactes causen els terratrèmols sobre els éssers humans i el medi ambient? 

Imatge: USGS 

Materials 

 Accés a Internet y USGS Earthquake Data (aquest enllaç s'ha de configurar amb 

les següents configuracions: 30 dies, magnitud 2.5+, mapa de la superfície del 

terreny, incloent els límits de les plaques). 

 Llapis de colors per localitzar els terratrèmols al mapa. 

 Taules per apuntar els terratrèmols de cada mapa. 

 Full de càlcul per a les dades de terratrèmols per localitzar-los a un mapa. 

o per editar aquest full de càlcul, el professor farà una còpia per cada 

mapa, i llavors compartirà els drets d'edició amb cada grup dels estudiants 

que han de treballar amb eixe mapa. 

 Un mapa imprès per grup de laboratori (3-6 estudiants). 

  Nat Geo World Political Row 1 

  Nat Geo WorldPolitical Row 2 

https://middleschoolscience.com/author/middleschoolscienceblog/
https://middleschoolscience.com/2016/06/04/real-time-earthquake-data-mapping-activity/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_m25%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Atrue%2C%22timeZone%22%3A%22local%22%2C%22mapposition
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRrawX5jpvFcyN0uzEgrKlptdodVI-LUbi-OhJuKNd8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8PLNCxQxwNYaFdkdzVtTmNvMFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8PLNCxQxwNYOEROMmVtdG8tcDA/view?usp=sharing
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Procediment 
 Mostrar als estudiants com utilitzar i navegar al lloc web de USGS, utilitzar els 

diferents paràmetres d'ajustes.Han d'ajustar la magnitud perquè siga superior a 2,5 per 

a la seua regió. 

 Assignar a cada grup un mapa i una regió del món. Ells han d'obtenir les dades 

d'almenys 25 punts per a cada regió.  

 Una vegada que tinguen totes les seues dades, hauran de dibuixar els focus dels 

terratrèmols de la seua taula al mapa que tenen assignat. Representaran la magnitud 

dels terratrèmols amb un codi de colors (per exemple, Magnitud majo o igual a 7,5 

serà un punt roig, entre 7,5 i 5,0 serà taronja, entre 5 i 3,5 serà groc i menor de 3,5 

serà verd) i marcaran en roig els límits de les plaques del maca adjudicat a cada grup. 

 A la següent classe, s'uniran tots els mapes per formar un mapamundi en què s'han 

d'observar el límits de les plaques tectòniques i tots els terratrèmols enregistrats amb 

la magnitud indicada segons el codi de colors. 

 

a. Els estudiants analitzaran les seues dades i buscaran patrons:Quines són les 

regions del món en què succeeixen més terratrèmols? 

 

 

 

b. Quines són les regions del món en què succeeixen menys terratrèmols? 

 

 

 

c. Què regions del món van tenir terratrèmols de menor magnitud? I de major 

magnitud? 

 

 

 

d. Per què es troben els terratrèmols on són? 

 

 

 

 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_m25%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Atrue%2C%22timeZone%22%3A%22local%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B60%2C-150%5D%2C%5B10%2C-50%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Afalse%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
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e. És la Península Ibèrica una zona a la qual els terratrèmols siguen més abundants? 

 

 

 

Conclussió 

Diferencieu entre magnitud i intensitat dels terratrèmols, indiqueu les característiques 

de les escales que s'utilitzen per mesurar cadascuna d'aquestes variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacioneu la distribució dels terratrèmols amb la tectònica de plaques. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

• Real Time Earthquake Data Mapping Activity: 

https://middleschoolscience.com/2016/06/04/real-time-earthquake-data-mapping-

activity/  

https://middleschoolscience.com/2016/06/04/real-time-earthquake-data-mapping-activity/
https://middleschoolscience.com/2016/06/04/real-time-earthquake-data-mapping-activity/
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Ampliació 
Els grups que estiguen interessats en el mètode de treball dels científics poden ampliar el 

treball enregistran tots els terratrèmols dels últims 30 dies en un full de càlcul compartit 

en Google Drive.  

• Per fer-lo, s'hauran de repartir les diferents parts del mapamundi entre els membres 

del grup. 

• Cadascú haurà d'obrir el mapa USGS Earthquake Data, seleccionar els ajustes, 

buscar la part que li ha tocat i ajustar el zoom.  

• A continuació hauran de descarregar-se les dades dels terratrèmols de l'àrea 

seleccionada (pulsar a la llista de terratrèmols, sobre el número de terratrèmols 

de l'àrea respecte del total i pulsar sobre el botò de descàrrega de terratrèmols, 

escollint l'Opció d'eixida - Format csv). 

• Després, obriran l'arxiu amb un programa per a fulls de càlcul, obriran el un full 

de càlcul compartit en Google Drive i importaran les dades obtingudes al full de 

càlcul de Google Drive (per poder fer-lo haureu de demanar permisos d'edició del 

full de càlcul al professor). 

• Per últim, assignaran el codi de colors de les magnituds als terratrèmols que han 

importat. 

 

 

Mostra de les dades dels estudiants de diferents regions del món 

 

https://sites.google.com/site/fardelalbir/tarea-7-subduccion/goog_1108814897
https://sites.google.com/site/fardelalbir/tarea-7-subduccion/goog_1108814897
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRrawX5jpvFcyN0uzEgrKlptdodVI-LUbi-OhJuKNd8/edit?usp=sharing
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_m25%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Atrue%2C%22timeZone%22%3A%22local%22%2C%22mapposition
https://sites.google.com/site/fardelalbir/tarea-7-subduccion/goog_1108814897
https://sites.google.com/site/fardelalbir/tarea-7-subduccion/goog_1108814897
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRrawX5jpvFcyN0uzEgrKlptdodVI-LUbi-OhJuKNd8/edit?usp=sharing

