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“Així es va fer el planeta Terra” és un documental que explica la història del planeta Terra des de la
seua creació, fa uns 4500 milions d’anys, fins el present, des del punt de vista de la Geologia.

- - -

QÜESTIONS

1. Per què és diu que al principi era un planeta incandescent?

2. Com es van formar els oceans?

3. De quin color eren els oceans al principi?

4. Quina temperatura mitjana té la Terra al principi?

5. Quin és el material que permet la formació dels primers protocontinents?

6. Com es diuen els sers vius que gràcies a la llum solar expulsen oxigen a l'atmosfera?

7. Què va passar amb el ferro dels oceans gràcies a l'oxigen?

8. Com es diu el supercontinent que existia fa 1000 milions d'anys?

9. Quina temperatura mitjana hi havia a la Terra durant la fase «Snowball Earth»?

10. Gràcies a què es va acabar la fase «Snowball Earth»?

11. Quin element actua com a escut protector de les radiacions ultraviolades del sol?

12. Com es van formar el carbó, petroli i gas que utilitzem actualment?

13. Al final del Permià (fa 250 milions d'anys) quantes espècies vives es van extingir?

14. Què va provocar el final de l'era dels dinosaures?

15. Quins tipus d'animals prosperen després de l'era
dels dinosaures?

16. Què provoca que els corrents marins canvien i
baixen les temperatures?

17. En quants anys es dona tota la civilització humana?

18. Què pot passar al planeta Terra en futur pròxim?

19. Quan es pararà la història de la Terra?

20. Per què diu que a la Terra li passarà com a Mart?

- - -

Compareu la data: la Terra té 4.600 milions anys i la
civilització humana 0,01 milions.

Més informació: Bill Bryson, Una breu història de gairebé tot,
Barcelona: La Magrana edicions, 2012.
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