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Imagina’t que un bon dia del mes de desembre et truca un 
amic des d’un punt qualsevol del nord d’Europa i et pregunta 
quina roba s’hauria de posar si vingués al teu poble o ciutat a
passar-hi uns dies. Probablement li diràs que agafi  un abric i un 
paraigua perquè segurament farà fred i també és probable que 
plogui algun dia. Però oi que si t’hagués trucat el mes de juliol li 
hauries recomanat un altre tipus de roba? En aquest cas parlem 
del temps.

Si, en canvi, et demanés consell sobre el tipus de roba que hauria 
de prendre en cas que vingués aquí a passar-hi tot un any, la 
teva resposta estaria condicionada pel que inconscientment 
coneixes del clima del teu país. Hauries d’informar-lo de les 
diferències estacionals, dels canvis de temperatura entre estiu i 
hivern. Aleshores li estaries parlant del clima.

Seguidament estudiarem els elements que utilitzem per fer 
les nostres previsions i els diferents climes que coexisteixen al 
nostre planeta.
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UNA PEL.LÍCULA 

El dia de demà
(Roland Emmerich, 2004)

L’escalfament global ha provocat 

l’inici d’una nova glaciació: torna-

dos que assolen Los Angeles, un 

espectacular sisme submarí que 

arrasa Nova York i finalment el 

descens brutal de la temperatura 

que atrapa tot l’hemisferi nord 

sota el gel. El climatòleg Jack May 

i el seu fill Sam hauran de fer 

front, juntament amb altres su-

pervivents, a l’enemic més ferot-

ge i tenaç de tots: la mare natura-

lesa.

UN WEB

http://www.xtec.net/aulanet/ud/ciencies/
meteoro/fi txers/alumnes.htm

Introducció a la  metereologia
Conté dues unitats didàctiques amb dife-
rents fi txes i activitats per aprendre més 
sobre la diferència entre temps i clima, els 
factors que infueixen i els elements que 
els composen, i els diferents fenòmens 
meteorològics. Hi ha una part molt inte-
ressant que descriu com es treballa en una 
estació meteorològica i quins aparells es 
fan servir per fer les prediccions del 
temps.

UN LLIBRE

La noia del temps
(Eva Piquer, 1997)

A Iris, una noia de 13 anys, li toca fer les prediccions meteorològi-ques en un telenotícies de l’escola. Com per art de màgia, les seves previsions sempre es compleixen. En pocs dies l’Iris aprèn per què el cel és blau, què és una calamarsa o què passa quan plouen granotes. També aprèn que la vida no es sempre com voldríem, que fer-se gran porta molts maldecaps i mol-tes altres coses sobre el temps i la vida. I sobretot descobreix que no sempre plou a gust de tothom.
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1. L’atmosfera
Si anéssim a bord d’una nau espacial, veuríem que l’atmosfera té un aspecte 
similar al d’una boirina que recobreix el planeta. Si la Terra fes 1 m de diàmetre, 
l’atmosfera només mesuraria 1 mm, però sense ella la vida seria impossible: és el 
gran pulmó del planeta, el nostre hivernacle particular.

L’atmosfera ens permet respirar, regula la calor que ens arriba del Sol i evita 
d’aquesta manera que les temperatures diürnes s’enfi lin per sobre dels 75 °C i les 
nocturnes caiguin per sota els –130 °C, fi ns i tot a l’equador, i fi ltra els raigs del sol, 
barrant el pas a les radiacions més perilloses.

Composició de l’aire 
sec (sense partícules 
sòlides i sense vapor 
d’aigua):

Nitrògen: 78 %
Oxigen: 1 %
Argó: 0,93 %
Anhidr id  carbònic : 
0,03 %

Hidrogen, Metà, Òxid 
nitrós i gasos nobles 
(neó, heli, criptó, xenó,...) 
en petites quantitats 
variables.

Quan les partícules de vent solar (carregades d’ener-
gia) xoquen amb les molècules de gas que hi ha a la 
ionosfera de la Terra, es produeix una emissió de llum 
que només es pot veure des de les regions polars. 
Aquest efecte lluminós rep el nom d’aurora boreal si 
s’observa des del pol nord, i aurora austral, si 
es veu des del pol sud. Aquest espectacular 
fenomen té lloc a l’alta atmosfera, a una altu-
ra aproximada d’uns 100 km.

Aquest efecte de llum sorprenent, del qual 
nosaltres coneixem l’explicació científi ca, ha 
provocat molts sentiments i sensacions als 
nombrosos pobles que habiten les zones po-
lars. Els escandinaus, els inuits, les tribus de 
Sibèria, els mongols o els indis americans te-
nen una sèrie de creences relacionades amb 
les aurores boreals que intenten explicar 
aquest particular fenomen.

Segons un conte popular finès, es tracta 
d’una guineu àrtica que corre pel nord to-
cant les muntanyes amb la seva pell, de ma-
nera que les guspires volen cap al cel for-
mant les llums del nord. Hi ha una altra versió 
que explica que la guineu envia les llums cap 
al cel mentre escombra la neu amb la cua.

També entre aquests pobles està molt estesa 
la idea que l’ànima dels morts puja cap al cel 
i les seves activitats es manifesten a través de 
l’espectacular imatge de les llums boreals. 

Tant és així que els esquimals de la costa oest de Gro-
enlàndia creien que les ànimes dels difunts entraven a 
la terra o a l’aigua o bé pujaven al cel. De nit es podien 
veure les ànimes al cel jugant a futbol amb el crani 
d’una morsa. 

[ FOCUS ] Les llums del nord
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1.1

Fig. 3.1. Les capes de l’atmosfera.

Composició i estructura de l’atmosfera
L’atmosfera és una mescla de gasos que, de forma natural, també conté vapor 
d’aigua i partícules en suspensió com pols, pol·len, sals (que salten de 
l’escuma del mar), cendra (que prové dels incendis i de les erupcions volcàniques) 
i gotetes d’aigua (que formen els núvols).

Malgrat que es fa difícil determinar on acaba l’atmosfera i on comença l’espai 
còsmic, s’ha establert un límit que es troba al voltant dels 1 000 km d’altitud. Per 
sota d’aquest límit, les diferències de temperatura de l’aire ens permeten establir 
les diferents capes de l’atmosfera (Fig. 3.1). L’atmosfera segueix el principi 
que vam estudiar a la unitat 2: els materials que composen el planeta s’ordenen 
segons al seva densitat. Així, a més altitud hi ha capes cada cop menys denses. 
Hi ha capes més calentes i capes més fredes perquè els gasos tenen capacitats 
diferents d’absorbir la radiació solar.

Mesosfera: aquesta capa s’estén entre els 50 i els 90 
km d’altitud i és la més freda de l’atmosfera. Pot arri-
bar a assolir una temperatura de –90 °C.

Troposfera: capa inferior de l’atmosfe-
ra, la més propera a la superfície terres-
tre i la més densa. La temperatura de 
l’aire va disminuint a mesura que anem 
pujant. S’estén fi ns a uns 12 km d’altitud 
i acull pràcticament tots els fenòmens 
meteorològics: la pluja, la neu, el vent, 
etcètera. En grec, troposfera signifi ca 
«esfera dels moviments».

Termosfera: s’estén fi ns a uns 500 km 
d’altitud. L’aire és molt poc dens i la tem-
peratura torna a augmentar a mesura que 
es guanya altura. Inclou la ionosfera*,
on reboten les ones de ràdio, permetent 
la seva propagació, i en la que es produ-
eix el fenomen de les aurores polars. Les 
llançadores espacials giren al voltant de 
la Terra en aquesta capa. 

Estratosfera: s’estén entre els 12 i els 50 km 
d’altitud. L’aire s’hi distribueix en capes molt 
estables i estratifi cades. A mesura que anem 
pujant la temperatura augmenta, perquè la
capa d’ozó, un gas que neix del contacte en-
tre l’oxigen i les radiacions ultraviolades i 
que es troba en grans quantitats a uns 20-25 
km d’altitud, absorbeix les radiacions perillo-
ses del Sol i les converteix en calor.

Exosfera: capa que s’estén fi ns al límit extrem de l’at-
mosfera. La densitat és molt i molt baixa i conté molta 
pols còsmica «atrapada» per la gravetat terrestre.
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2.1

2. Factors climàtics i clima
Quan hem de sortir de casa o tenim previst fer una excursió ens preguntem quin 
temps farà: si plourà, si farà sol, si cal que ens abriguem... Des de l’antiguitat, els 
humans hem dedicat una atenció especial als fenòmens meteorològics i n’hem 
intentat descobrir els mecanismes per poder predir el seu comportament. 
Actualment coneixem força bé el funcionament del clima del nostre planeta, i 
precisament d’això parlarem en aquest apartat.

Al capítol introductori ja hem explicat la diferència entre temps i clima. Recordem-
la, però: el temps és l’estat en què es troba l’atmosfera en un lloc i un moment 
determinats, i la ciència que l’estudia és la meteorologia. El clima fa referència 
a les condicions atmosfèriques d’un indret concret que es repeteixen de manera 
cíclica al llarg de tot un any, i la ciència que l’estudia és la climatologia.

Plantegem-nos ara unes altres preguntes: per què als pols hi fa tant de fred? Què 
provoca l’alternança de les estacions a la zona temperada? Cal anar a buscar les 
respostes molt lluny del nostre planeta, hem de viatjar al Sol.

El Sol, motor del clima
Com ja saps, a la Terra tenim unes temperatures que fan possible la vida perquè 
tenim la sort de trobar-nos a la distància justa del Sol, ni massa a prop ni massa 
lluny. A més a més, el nostre planeta efectua un moviment de rotació sobre ell 
mateix relativament ràpid (una volta cada vint-i-quatre hores) i, d’altra banda, l’eix 
de rotació té una inclinació de 23° 27’, la qual cosa infl ueix de manera decisiva en 
el clima del nostre planeta.

A les zones polars, els raigs de sol han d’escalfar una superfície més gran a causa 
de la inclinació amb què arriben a la Terra, per això les temperatures sempre 
són baixes. A l’equador, els raigs solars arriben pràcticament perpendiculars; la 
insolació (Fig. 3.2) en aquesta zona és més gran i, per tant, les temperatures 
són altes. Tenint en compte aquest fet, podem afi rmar que la latitud és un dels 
factors més determinants en les característiques del clima.

insolació: quantitat de ca-
lor rebuda en un punt de 
la superfície de la Terra. La 
insolació depèn de tres 
factors: la latitud, la nuvo-
lositat i el relleu.

Fig. 3.2. La inclinació de l’eix de la Terra 
fa que els raigs del Sol no incideixin amb 
la mateixa intensitat en tots els punts de 
la superfície terrestre.

La paraula «clima» prové 
del grec klima, que signifi -
ca «inclinació». Els savis 
grecs ja sabien que el cli-
ma variava en funció de la 
inclinació amb què els 
raigs de sol incidien sobre 
la superfície de la Terra.

Sabies que...
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2.2 Altres factors climàtics
A més de la latitud, hi ha altres factors, més locals, que infl ueixen directament 
sobre les característiques del clima en un lloc determinat: la distància respecte del 
mar, l’altitud i l’orientació.

La distància respecte del mar

Fàcilment podem comprovar com es comporten els sòlids i els líquids quan els 
apliquem una font de calor. Els líquids s’escalfen més lentament, perquè transmeten 
la calor i la distribueixen per tot el seu volum. Per aquest motiu conserven durant 
més temps la temperatura i triguen més a refredar-se. En canvi, els sòlids tenen 
tendència a acumular la calor en el punt on la reben sense repartir-la, i per aquesta 
raó triguen menys a escalfar-se i a refredar-se.

A escala planetària passa exactament el mateix. A l’estiu o durant el dia, les aigües 
marines i els continents absorbeixen part de la radiació solar i escalfen l’aire que 
està en contacte amb la seva superfície. A l’hivern o de nit, els oceans i continents 
es refreden bo i desprenent-se de la calor acumulada, però com que l’aigua triga 
més temps a refredar-se que la terra, les masses d’aire (Fig. 3.3) de les zones 
properes al mar triguen més a perdre la calor que les que n’estan lluny, i per això 
hi ha climes més suaus a àrees costaneres. Diem que el mar actua de regulador 
tèrmic.

D’altra banda, el mar provoca un augment de la humitat de l’aire, a causa de 
l’evaporació que es produeix amb l’escalfor del Sol, i això es tradueix en un 
augment de la nuvolositat i les precipitacions.

La distància respecte del mar, i per tant de la seva infl uència, rep el nom de 
continentalitat. Les àrees més allunyades del mar solen tenir climes més secs i 
amb diferències de temperatura més extremes que aquelles que estan a la mateixa 
latitud però tenen el mar més a la vora.

brisa marina: vent suau 
que bufa de mar cap a te-
rra durant el dia, causat 
per l’escalfament desigual 
de les masses terrestre i 
d’aigua.

terral: vent suau que bufa 
de terra cap a mar, des del 
vespre fins a mig matí, 
causat per un refredament 
desigual de les masses de 
terra i aigua

Fig. 3.3. La diferència de temperatura en-
tre el mar i la terra, tant de dia com de nit, 
crea corrents de convecció que afecten a 
les masses d’aire que hi estan en contacte, i 
aquest desplaçament crea fenòmens com la 
brisa marina o el terral.

Dia

Nit

L’altitud de les localitats i 
accidents geogràfics es 
mesura a partir del nivell 
del mar, però com que no 
és igual a totes les zones 
de la Terra, cada país pren 
un nivell de referència en 
un lloc i una hora concrets. 
A Espanya la referència del 
nivell del mar es pren a la 
ciutat d’Alacant.

Sabies que...
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L’altitud

El relleu també és un factor que infl ueix en el clima. Segurament haureu pogut 
comprovar quan heu anat d’excursió a la muntanya que, quan més us enlaireu, 
més fred fa. Això és perquè, com a norma general, la temperatura disminueix a 
mesura que augmenta l’altitud. A partir de diverses observacions, s’ha pogut 
establir que quan ascendim la temperatura disminueix a raó d’1 °C cada 160 m. 

Això és així perquè, a més altura, les capes d’aire no són tan denses ja que 
aquest s’expandeix i, quan ho fa, es refreda. A més, com ja saps, el sol no escalfa 
directament l’aire, sinó que ho fa a través de la Terra. És a dir, és la Terra, que ha 
absorbit la radiació solar, la que transmet l’escalfor a l’aire. Per aquest motiu, quan 
menor és la superfície de terra menor és la quantitat de calor que absorbeix i que, 
per tant, pot transmetre.

D’altra banda, amb l’altura la pluviositat també augmenta, perquè l’aire fred no 
té tanta capacitat per retenir el vapor d’aigua i aquest es condensa. Per això es 
formen núvols, més ràpid a major altitud, que descarreguen pluja o neu.

L’orientació

Aquest factor està relacionat amb la distribució del relleu, que és determinant per 
veure com l’exposició al sol i als vents dominants marquen les característiques 
del clima d’un lloc. A les zones de muntanya, els vessants exposats al sol (solana
o solell) sempre són més càlids i secs que les zones d’obaga. D’altra banda, 
l’exposició als vents dominants infl uirà en els elements climàtics en funció de 
quines siguin les característiques del vent: càlid o fred, humit o sec (Fig. 3.4).

1. Observa com es reparteix la insolació per la superfície terrestre segons la 
imatge i respon. Per què diem que la latitud és un dels factors més deter-
minants del clima? .

2. T’has fi xat mai que quan vas a la platja la sorra crema, però si enterres una 
mica els peus ja no? O que una pedra al sol està calenta només per sobre? 
Sabries explicar per què?

3. Per què és més fàcil trobar glaceres i neus perpètues a la muntanya i a 
llocs amb relleus elevats? I per què als pols no cal enfi lar-se, sinó que a ni-
vell del mar ja en trobem?

pluviositat: volum de pluja 
recollit en un indret del 
planeta durant un període 
de temps determinat.

obaga o bagueny: el ves-
sant d’una muntanya més 
ombrívol i humit, perquè 
els raigs solars no hi tenen 
tanta incidència com en el 
vessant contrari.

sobrevent: costat d’on ve 
el vent, oposat al costat de 
sotavent, que és cap on 
va el vent, el costat que 
queda arrecerat.

Fig. 3.4. Quan un vent càlid i humit 
(com per exemple l’aire procedent de 
zones amb influència marítima) 
«xoca» amb un relleu muntanyós ha 
d’ascendir per poder esquivar-lo. Això 
provoca el refredament i per tant la 
condensació i la pluja. Quan l’aire 
aconsegueix passar a l’altra banda, 
torna a descendir i escalfar-se, però 
aquest cop ha perdut la humitat que 
duia, i és un vent càlid, però sec. És 
per això que es produeixen més preci-
pitacions a les muntanyes, sobretot al 
vessant de sobrevent, que a la plana.
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3.1

3. Els elements del clima
Les temperatures, les precipitacions, els vents, la humitat de l’aire i la pressió 
atmosfèrica són elements que tots coneixem i que marquen les característiques 
bàsiques dels diferents climes que hi ha a la Terra.

Aquests fenòmens mostraran trets diferents en funció del punt de la Terra des del 
qual els observem, perquè, a més, estan condicionats pels factors que ja hem vist 
al capítol anterior: la latitud, la distància respecte del mar, l’altitud i l’orientació.

La temperatura
Moltes vegades diem: «Fa una calor horrorosa», i també moltes altres t’hauràs 
fregat les mans per entrar en calor. Experimentem aquestes sensacions 
perquè la temperatura (la quantitat de calor que acumula l’aire) està variant 
contínuament. En general, a mesura que ens allunyem de l’equador o que 
guanyem més altitud les temperatures són més baixes. En canvi, la proximitat 
al mar les suavitza.

La temperatura es mesura amb el ter mò-
metre (Fig. 3.5) i normalment l’ex pressem 
en graus centígrads o Celsius (°C). Gràfi ca-
ment, les temperatures es representen en 
un mapa mitjançant les isotermes, línies 
que uneixen els punts que tenen la ma-
teixa temperatura.

Al llarg d’un dia, la temperatura més alta 
(la temperatura màxima) es registra, en 
general, després del migdia, i la més baixa 
(la temperatura mínima) just abans 
que surti el Sol. De la mateixa manera, 
al llarg de l’any la temperatura també 
varia: la temperatura màxima anual es 
registra a l’estiu i la temperatura mínima 
anual, a l’hivern. La diferència entre la 
temperatura màxima i la mínima d’un 
lloc és l’oscil·lació tèrmica o amplitud 
tèrmica.

La dada més utilitzada, però, sol ser la 
tem peratura mitjana (Fig. 3.6), que 
és la suma de les temperatures màxima i 
mínima d’un dia, dividida per dos. 

També es pot calcular la temperatura 
mitjana mensual (la suma de les tem-
peratures mitjanes diàries dividida pel 
número de dies del mes), que ens dóna 
una idea general de si un mes ha estat 
més càlid o més fred i de si hi ha molta 
oscil·lació tèrmica al llarg de l’any.

Fig. 3.5. Termòmetres.

Fig. 3.6. Mapa de les temperatures mitjanes anuals a Catalunya. S’hi poden 
distingir les zones més càlides (el litoral) i les més fredes (el Pirineu occi-
dental) del nostre territori.



62

3 TEMPS I CLIMA

3.2 Les precipitacions i la humitat de l’aire
La precipitació és, amb la temperatura, 
l’altre element característic del clima 
d’un indret. És molt important perquè 
determina en gran part la disponibilitat 
d’aigua que hi ha en una àrea, i això, per 
als éssers vius, és un factor fonamental.

L’aire conté una quantitat determinada 
de vapor d’aigua que arriba a l’at-
mosfera per mitjà d’un procés d’eva-
poració que es produeix a la superfície 
de la Terra. El vapor d’aigua, quan s’es-
calfa, s’eleva perquè és més lleuger. A 
mesura que s’eleva es va expandint i 
refredant, i es condensa originant unes 
gotes molt fi nes que acaben formant 
els núvols (Fig. 3.7). Així, els núvols 
no són fets de vapor d’aigua, sinó de 
partícules  d’aigua líquida molt petites 
que estan en suspensió.

evaporació: procés físic 
activat per la calor i acce-
lerat per determinades 
condicions de l’aire i per la 
vegetació, pel qual l’aigua 
es transforma en vapor 
d’aigua atmosfèric.

Fig. 3.7. Observa aquesta formació de 
núvols. Aquests contenen al voltant de 
1000 partícules d’agua per centímetre 
cúbic (aproximadament, la mida d’un 
dau).

La temperatura més baixa mai registrada van ser els 
-88 °C a l’estació russa de Vostok, a l’Antàrtida, l’any 
1983. Però com hem vist a la unitat 2, a l’Antàrtida 
no hi ha població nadiua, els habitants que hi ha són 
membres d’expedicions científi ques que hi viuen 
uns mesos l’any. Els científi cs creuen que durant els 
períodes de glaciació de la Terra es va poder arribar en 
aquells verals als -100 °C i fi ns i tot als -120 °C. 

Una de les regions habitades on hi fa més fred del món 
és Sibèria, al nord-est del continent asiàtic, a tocar 
de l’oceà Àrtic. Allí hi ha localitats com Oimiakon, on 
a l’hivern fàcilment poden baixar dels -50 °C i on s’ha 
arribat a registrar -71 °C. 

A la Vall de la Mort (Califòrnia), les temperatures van 
arribar fi ns als 56,7 °C l’any 1913. La temperatura més 
alta que hom ha registrat a la Terra va ser al desert de 
Líbia l’any 1922 (58 °C).

La temperatura a l’estiu de la Vall de la Mort (Death 
Valley), una regió desèrtica del sud-est de l’estat de 
Califòrnia, la converteix en una de les regions més 

caloroses del món. S’hi superen els 51,7 °C a l’ombra i 
rarament s’arriba a temperatures per sota dels 21,1 °C. 
Hi sovintegen les tempestes de sorra i els remolins de 
pols, que poden durar vàries hores.

[ FOCUS ] Del fred a la calor. Tem-

peratures extremes

Saps com es formen 
aquests grans dipòsits 
d’aigua que anomenem 
núvols? Si alguna vegada 
deixes un got d’aigua a 
l’aire lliure durant força 
temps, veuràs com l’aigua 
haurà desaparegut al cap 
d’uns quants dies. Això 
succeeix perquè l’aigua 
s’evapora.

Sabies que...

     La Vall de la Mort (Califòrnia).
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Quan les gotes tenen una certa mida i un pes determinat cauen a causa de la força 
de la gravetat. Si la temperatura de les capes d’aire que les gotes travessen és 
suau, cauran en forma de pluja; i si és molt freda, en forma de neu.

Les precipitacions (Fig. 3.8) són la quantitat d’aigua que cau en un lloc 
determinat i estan directament relacionades amb la humitat, que és la quantitat 
de vapor d’aigua que conté l’aire. A les zones properes al mar la humitat és sempre 
més alta i per tant hi plou més.

El volum de precipitació es mesura amb el pluviòmetre, i el resultat s’expressa 
en mil·límetres. En canvi, l’aparell utilitzat per mesurar la humitat atmosfèrica és 
l’higròmetre i registra el resultat en forma de percentatge.

Fig. 3.8. El cicle de l’aigua. L’aigua s’evapora des de la superfície dels oceans, rius, 
llacs... A mesura que s’eleva es refreda i es condensa formant els núvols. Quan les 
petites gotes d’aigua que formen el núvol tenen prou pes cauen. És la pluja o preci-
pitació. L’aigua arriba a terra i es aprofitada pels éssers vius, o s’escorre cap a rius, 
llacs o mars, o bé es filtra. Tard o d’hora tornarà de nou a l’atmosfera i s’iniciarà de 
nou el cicle.

En un mapa meteorològic, 
les isohietes són les línies 
que uneixen els punts de 
la superfície terrestre que 
registren la mateixa plu-
viositat.

Sabies que...

Quan prens un got d’aigua, 
potser no ets la primera per-
sona que beu aquesta aigua. 
L’aigua que hi ha a la superfí-
cie de la Terra és la mateixa 
des de fa milions d’anys, no 
és nova. Però els diferents 
processos pels que passa la 
canvien d’estat, la netegen 
d’impureses, la filtren...

Sabies que...

4. Quins factors modifiquen les temperatures?

5. Com es produeixen les precipitacions?
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3.3 La pressió atmosfèrica 
i el vent

La pressió atmosfèrica és el pes o la força que l’aire exerceix sobre la superfície 
terrestre. Aquesta pressió no és constant, sinó que varia en funció de l’altitud i la 
temperatura. Conèixer les variacions de pressió és molt útil a l’hora de preveure 
canvis meteorològics.

La pressió atmosfèrica es mesura amb el baròmetre. Al nivell del mar, la pressió 
normal que obtindríem seria igual al pes d’una columna de mercuri de 760 mm 
d’alçària, que equivalen a 1 013 mil·libars o hectopascals (mb o hPa). Però a vegades 
els baròmetres indiquen una pressió més alta o més baixa de la normal. 

Quan baixa la pressió atmosfèrica (Fig. 3.9) és senyal que s’acosta una zona de 
baixes pressions o depressió. Quan la terra i el mar s’escalfen i transmeten 
aquesta calor a l’aire, aquest, com que és més lleuger, comença a pujar. Això 
origina moviments ascendents que causen inestabilitat atmosfèrica, i per aquest 
motiu quan s’acosta una depressió normalment vol dir que farà mal temps.

Per contra, quan l’aire es refreda a les capes altes de la troposfera s’origina 
un moviment descendent que causa una gran estabilitat atmosfèrica, i crea 
zones d’altes pressions o anticiclons, zones on la pressió és superior a la 
normal. L’aproximació d’un anticicló sol indicar un temps estable, sec i de cels 
descoberts.

Fig. 3.9. Esquema del comportament de l’aire en situació d’altes i baixes pressions.

Encara que sembli increï-
ble, al nivell del mar les 
masses d’aire que formen 
l’atmosfera pesen gairebé 
10 tones per metre qua-
drat (1 kg per centímetre 
quadrat). Però no cal capfi -
car-s’hi; aquest pes no ens 
pot arribar a esclafar per-
què com que l’aire és un 
gas, la pressió que exerceix 
es produeix en totes direc-
cions i s’equilibra.

Sabies que...

6. Troba exemples pràctics en la teva vida quotidiana que permetin observar 
el que afi rmen aquestes dues frases:

L’aire càlid tendeix a ascendir i el fred a baixar.

La condensació es produeix quan es posa en contacte una massa d’aire 
càlid i humit amb una massa d’aire més fred.

7. Explica les diferències entre altes i baixes pressions. Quins temps prediu 
cadascuna d’elles?



3TEMPS I CLIMA

65

Gràficament, la pressió atmosfèrica es representa en un mapa amb les isòbares,
que són les línies que uneixen els punts amb la mateixa pressió (Fig. 3.10). En 
un mapa isobàric, el centre d’una zona d’altes pressions es representa amb una A 
(anticicló), i el centre d’una zona amb baixes pressions es representa amb una D o 
una B (depressió o borrasca).

Els vents són masses d’aire en moviment que es desplacen de les zones d’altes 
pressions a les zones de baixes pressions. La rotació de la Terra fa que aquests 
desplaçaments no siguin en línia recta, sinó que, per una llei física, es desvien cap 
a la dreta a l’hemisferi nord i cap a l’esquerra a l’hemisferi sud. Per aquest motiu, a 
l’hemisferi nord, l’aire d’un anticicló gira en el sentit de les agulles del rellotge i el 
d’una depressió gira en sentit contrari. Al’hemisferi sud, passa a l’inrevés.

Així, es crea a l’atmosfera un sistema d’altes i baixes pressions (Fig. 3.11) que 
determina la circulació i el desplaçament de les masses d’aire a escala planetària. 
Aquest desplaçament general, que també anomenem circulació general 
atmosfèrica, és el que permet l’intercanvi de temperatures entre les zones més 
fredes i més càlides del planeta, i l’intercanvi d’humitat entre les zones seques i 
les humides.

Fig. 3.11. Circulació general atmosfèrica. A l’equador s’ori-
gina un cinturó de baixes pressions, mentre que als dos pols 
hi ha una zona anticiclònica. Enmig hi ha dos «cinturons» 
més, un d’anticiclons, aproximadament a l’alçada dels trò-
pics, i un altre de borrasques, a 60° de latitud.

Un exemple fàcil de com-
provar de com la rotació 
de la Terra afecta al des-
plaçament de les masses 
d’aire és observant el re-
molí d’aigua que es crea 
quan aquesta surt pel des-
guàs del lavabo. A l’he-
misferi nord el remolí gira 
en el sentit de les agulles 
del rellotge, és a dir, cap a 
la dreta, igual que el vent 
quan «baixa» de les altes 
pressions a les baixes pres-
sions. A l’hemisferi Sud 
veuries com l’aigua gira en 
sentit contrari.

Sabies que...

Fig. 3.10. En un mapa meteorològic quan les isòbares estan molt juntes indiquen 
la presència de forts vents, quan estan separades, indiquen vents suaus.

L’any 1805 l’almirall anglès 
Sir Francis Beaufort va in-
ventar una escala per me-
surar la força dels vents (de 
0 a 12), a partir de l’efecte a 
les veles de les embarca-
cions. Actualment, aquesta 
escala també es pot utilit-
zar a terra ferma.

Sabies que...
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La velocitat del vent es mesura amb l’anemòmetre i és més gran 
si hi ha més diferència de pressió entre les dues masses d’aire. Si 
volem saber la direcció del vent farem servir un penell.

El vent és sempre present a les nostres vides: transporta la sorra i 
les llavors de les plantes d’una banda a l’altra i distribueix l’aigua 
i la calor arreu. A vegades ajuda l’home a desenvolupar les seves 
activitats, i a vegades es torna destructiu, per exemple, quan es 
produeix un cicló tropical (que a Amèrica Central anomenen 
huracans) o un tornado (Fig. 3.12).

Els tornados i els ciclons tropicals són pertorbacions meteo-
rològiques que es formen quan l’aire càlid i humit de les capes 
inferiors entra en contacte amb l’aire fred i sec de les capes 
superiors i és absorbit cap amunt en forma d’embut, xuclant 
tot allò que troba al seu pas. Molts científics se senten atrets 
per aquest fenomen i l’estudien amb l’objectiu de trobar 
un mètode per predir amb exactitud el moment i el lloc on 
s’originaran.

Però existeixen vents més previsibles que els tornados i els ciclons. Al nostre 
planeta hi ha vents que tenen un comportament regular, com ara els vents 
alisis  (Fig. 3.13), presents tot l’any a les zones tropicals, tant de l’Atlàntic 
com del Pacífic. Són vents constants que provenen del tròpic, bufen en direcció 
a l’Equador i per efecte de la rotació de la terra són desviats cap a l’oest. 
Històricament van tenir molta importància ja que afavoriren la navegació a vela 
entre Europa i Amèrica.

Hi ha altres vents constants però que afecten a distàncies més curtes. Es tracta de 
vents locals, com ara les brises marines o el terral. Els monsons del sud-est asiàtic 
en són un altre exemple: el monsó d’hivern, sec, bufa des del continent, i el monsó 
d’estiu, humit, ho fa des de l’oceà Índic cap al continent. Els vents monsònics 
procedents de l’oceà Índic (vents del sud-oest) arriben a la costa asiàtica a principis 
de maig i poden provocar fortes inundacions.

Fig. 3.12. Un tornado pot arribar a destruir 
edificis sencers i a aixecar cotxes i vagons de 
tren. Pot fer entre 40 i 200 m de radi i despla-
çar-se a una velocitat mitjana de 50 km/h du-
rant força estona. 

Al centre dels Estats Units 
hi ha una regió anomena-
da el «corredor de torna-
dos». Allà s’hi formen la 
majoria de tornados del 
país, perquè és una zona 
amb un relleu molt pla i 
extens que afavoreix que 
el fred aire polar de Cana-
dà es trobi amb l’aire càlid 
del golf de Mèxic.

Sabies que...

Fig. 3.13. Esquema de la circulació dels principals vents del món.

Vents de l’oest

Alisis del 
sud-est

Alisis del 
nord-est

Monsons

Polars de l’est
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Els estudiosos del clima 
han realitzat perforacions 
als glacials de l’Antàrtida i, 
analitzant petites bombo-
lles d’aire atrapades en el 
gel poden arribar a co nèi-
xer l’atmosfera de temps 
passats. 

D’altra banda, també els 
anells que veiem quan ob-
servem la secció d’un tronc 
ens par len de les condicio-
ns climàtiques que es van 
donar durant el seu creixe-
ment. Tot plegat ens per-
met observar que els pe-
ríodes de canvi climàtic 
s’han succeït al llarg dels 
temps.

Sabies que...

4. La previsió del temps
La saviesa popular ens ha deixat moltes dites i una gran varietat d’interpretacions 
sobre la predicció del temps, des del color del cel fi ns al comportament dels 
animals. Pensadors i savis de totes les èpoques també s’han sentit atrets pel temps 
i l’atmosfera, l’estudi científi c dels quals s’inicià ja cap al segle XVII.

Al principi de la unitat hem dit que la meteorologia és la ciència que estudia el 
temps. Avui dia la meteorologia empra diferents mitjans per predir el temps: des 
de baròmetres senzills fi ns a satèl·lits espacials:

Els satèlits meteorològics (Fig. 3.14) han esdevingut instruments im pres-
cindibles per saber el temps que farà: transmeten imatges de l’atmosfera (Fig. 
3.15), mesuren la radiació te rrestre per saber les temperatures i permeten veure 
l’evolució dels nú vols, els fronts i la manera com es formen les tempestes.

Actualment hi ha dos tipus de satèl·lits que permeten realitzar observacions 
meteorològiques: els geostacionaris i els polars. Els satèl·lits geostacionaris
giren a la mateixa velocitat i en el mateix sentit que la Terra i, per tant, sembla que 
romanguin immòbils respecte a nosaltres. Els polars, en canvi, recorren la Terra 
desplaçant-se des d’un pol fi ns a l’altre.

front: és la representació 
gràfi ca de l’àrea de separa-
ció entre dues masses 
d’aire de temperatures i 
humitats diferents. Hi ha 
tres tipus de fronts: càlids, 
freds i oclusos..

Fig. 3.14. Principals satèl·lits meteorològics geoestacionaris i polars.

Fig. 3.15. Imatge del satèl·lit Meteosat del 26 de novembre del 2006.
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Les observacions des de l’aire es fan amb globus sonda i
avions de reconeixement, que informen de la temperatura 
i la humitat de l’aire en alçada. D’altra banda, els vaixells i boies 
automatitzades recullen un altre tipus d’informació meteorològica, 
com la temperatura, la pressió atmosfèrica, el vent i l’estat de la 
mar. 

Des dels observatoris meteorològics (Fig. 3.16) hom recull 
les dades de tipus més local amb aparells prou coneguts que hem 
anat veient al llarg de la unitat: termòmetres (per la temperatura), 
higròmetres (per la humitat de l’aire), baròmetres (per obtenir dades 
sobre la pressió), pluviòmetres (ens diuen quina quantitat de pluja 
ha caigut) i anemòmetres, que ens permeten saber la intensitat del 
vent. Els radars terrestres permeten localitzar la pluja i determinar-
ne la intensitat.

Els meteoròlegs, amb l’ajuda d’ordinadors, plasmen tota aquesta 
informació als mapes meteorològics o de superfície (Fig. 
3.17), on s’exposa de forma general la situació meteorològica de 
la superfície de la Terra. Després els interpreten i fan les previsions 
del temps. Tot i que sabem que no és possible predir el temps 
d’una forma inequívoca, la meteorologia fa possible que puguem 
preveure l’arribada de condicions meteorològiques adverses, com 
ara temporals o períodes de sequera, i prendre precaucions.

Fig. 3.16. Les dades obtingudes en els obser-
vatoris meteorològics són també molt impor-
tants per poder fer estudis del temps, sobretot 
a nivell local.

Fig. 3.17. Mapa de sím-
bols amb la previsió del 
temps d’Espanya i les 
illes.

8. Busca tres refranys populars que facin referència al temps.

9. Intenta esbrinar com podries construir un pluviòmetre ben senzill. 
T’ajudarà a entendre per què mesurem les pluges en mm.
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5. La diversitat de climes a la Terra
El clima és el conjunt de manifestacions meteorològiques 
que caracteritzen el temps que fa en una regió durant un 
llarg període de temps. La combinació de tots els elements 
del clima (temperatura, pressió, humitat, precipitacions 
i vents) i dels factors climàtics (latitud, continentalitat, 
altitud i orientació) dóna lloc als diferents climes del nostre 
planeta.

Per poder classificar els climes de la Terra s’estableix la 
temperatura com a punt de referència. D’aquesta manera, 
distingim tres zones climàtiques (Fig. 3.18): la càlida, la 
temperada i la freda.

Zona càlida: els climes càlids es caracteritzen per les altes 
temperatures al llarg de tot l’any, sense que s’hi puguin 
apreciar els canvis d’estació. Aquesta zona es troba entre 
els 0º i els 30º de latitud. Hi distingim tres tipus de clima: 
equatorial, tropical i desèrtic (Fig. 3.19).

Zona temperada: les temperatures i precipitacions 
defineixen quatre estacions: una freda (l’hivern), una 
càlida (l’estiu), i dues estacions intermèdies (la tardor i la 
primavera). Aquesta zona se situa entre els paral·lels 30º 
i 60º de latitud. Hi distingim cinc climes: mediterrani,
continental, oceànic, xinès i estepari (Fig. 3.20).

Zona freda: els climes freds es caracteritzen per uns hiverns rigorosos gran part 
de l’any. Durant la temporada més càlida, les temperatures no arriben als 10 °C de 
temperatura mitjana. Aquests tipus de climes estan presents a les regions polars 
i d’alta muntanya, i es troben entre els 60º i 90º de latitud o a partir dels 2 500
m d’altitud (Fig. 3.21).

10. Mira la figura 3.18 i respon. Té alguna relació la distribució de les zones 
climàtiques de la Terra amb la radiació solar que rep cada regió? Quin és 
el factor climàtic determinant en aquest cas?

Fig. 3.19. Selva tropical. Fig. 3.20. Cultius de zona tempe-
rada.

Fig. 3.21. L’Àrtic.

Fig. 3.18. Zones climàtiques de la Terra.
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Fig. 3.22. Distribució dels climes del món.
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Clima equatorial: temperatures altes tot l’any (25-26 °C), sense 
quasi bé variacions (oscil·lació tèrmica anual molt baixa, de com a 
màxim 2-3 °C). Humitat alta i constant. Precipitacions molt abun-
dants repartides uniformement durant tot l’any (més de 2 000 
mm anuals). Aquest clima el trobem a les zones properes a 
l’equador.

Clima tropical: temperatures altes tot l’any però amb una 
oscil·lació tèrmica més alta (10 °C). Hi distingim una estació seca i 
una altra de plujosa, amb precipitacions superiors als 1 000 mm 
anuals. Aquest clima és present als tròpics (nord i sud de la zona 
equatorial), entre els 5° i els 25° de latitud. 

Clima desèrtic. Càlid: molt sec, amb un nivell de precipitacions 
molt baix (inferiors als 250 mm anuals). Temperatures altes i eva-
poració extrema, hi ha una forta oscil·lació tèrmica entre el dia i la 
nit (50 °C de màxima i 0 °C de mínima), però no gaire alta la llarg 
de l’any. Aquest clima és propi de latituds tropicals, que és on 
trobem la major part dels deserts càlids del món. Fred o estepa-
ri: com en el clima desèrtic càlid, les precipitacions són molt es-
casses, inferiors als 250 mm anuals. Les temperatures mitjanes 
anuals tenen valors inferiors als 10 °C. El localitzem a les regions 
de l’interior d’Àsia i a les zones meridionals d’Amèrica del Sud.

Clima mediterrani: temperatures càlides a l’estiu i suaus a 
l’hivern. Les precipitacions són força escasses (entre 300 mm i 
600 mm anuals), i es reparteixen de manera desigual al llarg de 
l’any: l’estiu és sec i plou sobretot durant la tardor i la primavera. 
El situem entre els 30° i els 45° de latitud. 

Clima continental: el trobem a les regions d’interior, lluny de la 
influència climàtica dels oceans. Les temperatures són bastant 
extremes i l’oscil·lació tèrmica anual és elevada (més de 20 °C), 
amb uns hiverns freds i secs i uns estius càlids i més humits. Les 
precipitacions són escasses (entre 300 mm i 700 mm anuals).

Clima oceànic: també se’n diu clima atlàntic. Abraça les regions 
properes als oceans a la zona temperada. Els estius són frescos i 
els hiverns suaus. L’oscil·lació tèrmica anual se situa entre els 8 °C 
i els 12 °C. Les precipitacions són abundants (superiors als 700 
mm, arribant a assolir fins i tot valors de 1 200 mm anuals) i es 
reparteixen uniformement al llarg de tot l’any.

Clima xinès: el situem a latituds similars al mediterrani (entre 
els 30° i els 45°, aproximadament) però a la banda oriental dels 
continents. Les temperatures són altes a l’estiu i suaus a l’hivern. 
Hi abunden les precipitacions (entre 1 000 i 1 500 mm anuals), 
especialment a l’estiu.

Clima polar: propi de les regions situades a les zones polars. Les 
temperatures són extremadament fredes a l’hivern, i els estius 
són molt curts i frescos. Les temperatures mitjanes varien entre 
els 10 °C durant el mes més càlid i els –50 °C en el mes més freds. 
Les precipitacions són molt escasses i gairebé sempre en forma 
de neu.

Clima d’alta muntanya: és el propi de les regions on l’altitud 
modifica la temperatura i les precipitacions de manera substanci-
al del que correspondria per la latitud. En general, es caracteritza 
per les temperatures més baixes durant tot l’any (més suaus a 
l’estiu, però) i les precipitacions més abundants (sovint en forma 
de neu) que a les terres baixes de la mateixa regió.

Cercle 
polar 

Cercle 
polar 
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Activitats

1. Ara que has acabat el tema, respon les preguntes 
següents:

a) A quin lloc de l’atmosfera es produeixen els 
fenòmens meteorològics?

b) Quins elements són els protagonistes del cli-
ma?

c) Quins factors modifi quen els elements del cli-
ma?

d) Per què les temperatures són tan altes a l’e-
quador?

e) Per què baixen les temperatures a mida que 
ens apropem als pols?

f ) Què passa a l’estiu amb les temperatures, a 
causa de la proximitat al mar? I a l’hivern?

g) Quin nom rep la part d’una muntanya on hi 
toca més el sol? I la part on hi toca menys?

h) Per què es formen els vents?

i) És la meteorologia una ciència nova? Quina 
utilitat tenen les prediccions del temps?

2. Completa la taula següent:

3. Després d’una tempesta a vegades apareix l’arc 
iris, o arc de Sant Martí. Vols fer-lo aparèixer?

 Per fer-ho necessitaràs: 

• un got d’aigua.

• una fi nestra encarada al sol.

• un full de paper blanc.

 Preparació: 

 Col·loca el got d’aigua a l’ampit de la fi nestra, 
procurant que li toqui el sol de ple. Posa un full 
de paper al terra, seguint la mateixa direcció que 
el raig de sol.

 Fixa’t... ja tens l’arc de Sant Martí.

 Què ha passat?

 Has de saber que la llum blanca està formada 
per la unió de diferents colors (l’espectre). Quan 
el raig de llum passa de l’aire a l’aigua es des-
via de la seva trajectòria. És el que anomenem 
refracció. Cada color es refracta en un angle 
diferent, dins d’una gamma de colors que va 
del violeta al vermell. Quan el raig de sol surt de 
l’aigua, cada color ho fa en una direcció lleuge-
rament diferent. Per això es projecten sobre el 
paper per separat.

 En el cas de l’arc de Sant Martí passa el mateix. Es 
forma quan la llum solar travessa en un determi-
nat angle les gotetes d’aigua encara en suspen-
sió a l’atmosfera. Per aquest motiu només es pot 
contemplar a primera hora del matí, si el sol brilla 
a l’est i plou per l’oest, o a última hora de la tarda 
si el sol brilla a l’oest i plou per l’est.

4. Mira de contestar aquestes preguntes:

a) Quina és la causa principal de la gran diversi-
tat de climes al món?

b) Quin procés té lloc a l’atmosfera i desencade-
na la formació de núvols?

c) El clima d’alta muntanya, és característic d’una 
zona climàtica en concret? Per què?

Concepte

Insolació

Vents regulars de l’est. Bufen tot l’any 
a la regió dels tròpics.

Front

Monsó

Indiquen mal temps. La pressió és 
inferior a la normal (1013 hPa).

Isòbares

Temps

Condicions que es donen a 
l’atmosfera d’un indret concret i que 
es van repetint de manera cíclica.

Anticicló

Defi  nició
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8. Relaciona cada defi nició amb l’element del clima, l’aparell de mesura i la unitat en 
 què s’expressa corresponents.

 Quantitat de calor de l’aire precipitacions higròmetre hPa

 Força que l’aire exerceix sobre la superfície terrestre  temperatures baròmetre km/h

 Masses d’aire en moviment vents anemòmetre %

 Quantitat d’aigua que cau en un lloc determinat pressió pluviòmetre mm

5. Posa tres exemples d’activitats que realitzis i pel 
desenvolupament de les quals siguin rellevants 
les característiques del temps atmosfèric. Indica 
en quins casos et seria d’utilitat conèixer el clima 
d’un indret determinat.

6.  Digues si les següents afi rmacions són certes (C) 
o falses (F).

Transforma les afi rmacions falses en certes.

7.  Observa el climograma següent i contesta les 
preguntes:

 Temperatures

a) Quins mesos de l’any fa més fred? És a dir, 
quan són més baixes les temperatures? Indica 
quin mes té la temperatura més baixa.

b) Quins mesos de l’any fa més calor? És a dir, 
quan són més altes les temperatures? Indica 
quin mes té la temperatura més alta.

c) Quina és l’amplitud tèrmica anual? 

Precipitacions

a) Com queden repartides les pluges al llarg de 
l’any?

b) Quins són els mesos més plujosos? I els més 
secs?

Comentari

a) Fes una breu descripció de les característiques 
del clima.

b) Indica de quin clima es tracta i explica per on 
s’estén.

C F

Els fronts són zones de contacte de 
masses d’aire a temperatures diferents.

A l’interior dels continents les 
temperatures son més extremes que al 
costat del mar.

Els deserts s’estenen sobre l’equador.

El vent es desplaça d’una zona d’altes 
pressions a una zona de baixes pressions.

Els meteoròlegs fan les previsions del 
clima.

La insolació és menor a mesura que ens 
allunyem de l’equador.

Als pics de les muntanyes la temperatura 
és més baixa que al pla.

En els mapes isobàrics, les depressions 
s’indiquen amb una D.

Un climograma és un gràfi c de pluges i 
temperatures d’un lloc determinat.

Les isotermes són les línies que uneixen 
els punts que tenen la mateixa pressió 
atmosfèrica.
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9. Analitzarem el temps previst en uns mapes isobàrics o de superfície. Et convertiràs, per uns instants, en meteo-
ròleg.

Observa el mapa isobàric i respon:

a) On es troba l’anticicló? 

b) Quina zona està afectada per la depressió?

c) Què ens indiquen les línies isòbares? I les que apareixen tan juntes?

doncs? I a Portugal?

A continuació observa el mapa de símbols.

D’acord amb la informació que et facilita el mapa, fes la previsió meteorològica adequada.

 Assolellat          Ennuvolat   Molt ennuvolat        Tapat

   Plugim                 Pluja                 Ruixat         Tempesta

   Calamarsa              Neu                 Broma             Boira

     Calitja             Vent fluix           Moderat           Fort

Mar arrissada       Marejol           Maror        Forta maror

     Maregassa    Mar brava    Mar desfeta   Mar molt alta

d) Les masses d’aire que arriben a Irlanda seran seques o humides? Quin temps s’espera que farà a Irlanda, 



3TEMPS I CLIMA

75

10. Sou un grup d’excursionistes que esteu prepa-
rant l’ascensió a l’Aneto (3 404 m). Sortireu del 
camp base, situat al refugi de la Renclusa (2 140 
m), amb una temperatura de 18 °C.

 Si les condicions atmosfèriques es mantenen, a 
quina temperatura estareu quan arribeu al cim?

11. Comenta aquests refranys que ens ha deixat la 
saviesa popular en relació al temps. Pots ampliar 
la llista preguntant-ne més als teus pares i avis.

a) Bon vent i barca nova.

b) És tard i vol ploure.

c) No cridis el mal temps.

d) Febrer, mes mentider, un dia dolent i l'altre 
també.

e) Quan al març trona, l'ametlla és bona.

f ) Per l'abril, cada gota en val mil.

g) L’aigua és bona quan hi ha eixut. Si n’hi ha 
massa, tururut.

h) Molts dies bons, fan un any dolent.

i) Cel rogenc, pluja o vent.

12. Explica la relació que s’estableix entre els se-
güents elements i fenòmens climàtics:

a) Latitud, insolació i temperatures.

b) Precipitacions, proximitat al mar i humitat.

c) Pressió atmosfèrica, temperatures, depressio-
ns, anticiclons i fronts.

d) Altitud, temperatures i precipitacions.

13. Amb l’ajut d’una enciclopèdia o d’internet busca 
informació sobre alguns d’aquests temes:

a) Vents locals que bufen a la teva comarca.

b) Viure sota els monsons.

c) L’escala Beaufort. Com mesurem la força dels 
vents?

d) Què necessitem per muntar una petita estació 
meteorològica? 

14. Tenint en compte les defi nicions que hem donat 
de clima i temps completa les frases següents 
amb la paraula: temps, clima, climatològiques o 
meteorològiques.

a)  La vida als deserts és molt difícil a causa de les 
condicions ……………

b) El partit d’ahir es va haver de suspendre a cau-
sa de les condicions ………

c) Aquest estiu viatjaré a un país de ……….. 
molt càlid.

d) Quan neva no fa ……….. per passejar.

e) Durant aquesta setmana el ………. ha estat 
molt inestable.

f ) Els esquimals habiten en terres de ………… 
molt fred.

g) Per fer l’ascensió a un pic els escaladors han de 
tenir molt en compte les condicions ………..

Per assegurar que ho has entès, inventa tres frases 
i fes que les resolgui algun dels teus companys. 
Recorda, però, que tu has de saber la resposta 
correcta.
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Procediment

Elaborar un climograma

Un climograma és un gràfi c en el qual representem el 
valor de les temperatures mitjanes mensuals (per mi-
tjà d’una línia) i el de les precipitacions mensuals (per 
mitjà de barres verticals). 

Passos que cal seguir per elaborar un climograma

1. Has de tenir a mà les dades necessàries, o buscar-
les si així t’ho indica el professor. En aquest cas 
ja les tenim: farem el climograma de la ciutat de 
Brest. 

G F M A M J

T (°C) 6,7 7,2 8,3 10,9 13,3 16,2

P (mm) 84 75 57 54 49 51

J A S O N D

T (°C) 17,9 18,1 16,3 12,8 9,3 7,2

P (mm) 53 54 78 91 96 82

2. Dibuixa els eixos del climograma:

 A l’eix horitzontal representaràs els mesos de 
l’any. Escull una escala per fer-ho. Per exemple: 
1 cm per cada mes. Escriu la inicial del nom del 
mes al mig de l’espai corresponent.

 A l’eix vertical dret, marca l’escala de les tem-
peratures començant també per 0 C i deixant un 
espai d’1 cm, per exemple, per representar 5 °C.

 A l’eix vertical esquerre escull una escala per les 
precipitacions. Per exemple: 1 cm per represen-
tar 10 mm de precipitació, començant pel 0 fi ns a 
arribar a un valor un xic més alt del que necessi-
tes. L’escala pot variar en funció dels valors de les 
precipitacions. Ha de ser a doble escala que la 
de temperatures.

3. Ara ja pots representar-hi les precipitacions di-
buixant una barra, sobre l’eix  horitzontal i el mes 
corresponent, pel valor de la precipitació del mes. 
I així successivament, de gener fi ns a desembre.

4. Seguidament marca, al centre de la barra, el punt 
corresponent al valor de la temperatura del mes i 
uneix tots els punts amb una línia. Fes-ho així de 
gener fi ns a desembre.

5. Quan tinguis la seguretat de no haver-te equivo-
cat, pinta les barres que representen les pluges 
de color blau i la línia de les temperatures de co-
lor vermell.

Atenció: 

Recorda’t de posar a la part superior de cada eix verti-
cal el seu signifi cat: P (mm) i T (°C).

Quan hagis de representar temperatures negatives 
recorda que a l’eix de les precipitacions no hi has de 
posar cap valor negatiu. Mai plou per sota de 0 mm.

Una recomanació: quan hagis de treballar amb tempe-
ratures negatives, fes coincidir els 0 °C de temperatura 
amb els 0 mm de precipitacions i uneix-los mitjançant 
una línia horitzontal. Evitaràs possibles errors.

Vols aprendre a comentar-lo?

Observa primer les temperatures i les precipitacions 
per separat per obtenir la informació precisa; calcula
la temperatura mitjana anual i les precipitacions to-
tals. Finalment, redacta el comentari seguint el guió 
de les observacions i determina el tipus de clima de 
què es tracta.

mm graus (°)
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Guió d’anàlisi i observació de les dades

Les temperatures:

Comença oferint una idea global del comportament 
de les temperatures. Es mantenen altes durant tot 
l’any o, per contra, podem observar una gran diferèn-
cia estacional?

A continuació, observa quina és la temperatura més 
alta i la més baixa per calcular l’oscil·lació tèrmica.
Això t’ajudarà a determinar la zona climàtica.

Indica el mes més càlid i el més fred; t’ajudarà a 
precisar l’hemisferi on es troba l’estació. Si els mesos 
més càlids són desembre i gener estarem parlant 
de l’hemisferi sud; si són juliol i agost, de l’hemisferi 
nord.

Si es distingeixen estacions, fi xa’t en les seves caracte-
rístiques: estius càlids, hiverns suaus, etcètera.

Les precipitacions:

Has d’oferir també una idea global:

Es distribueixen de forma regular o irregular al llarg de 
l’any? 

S’hi poden diferenciar estacions humides i estacions 
seques?

A continuació, indica el mes més humit i el més sec.

Si la barra de precipitacions està per sota de la línia de 
temperatures, estarem en un període de se quera.

Aspectes generals:

Calcula la mitjana anual de temperatures i les precipi-
tacions totals anuals.

Exemple de comentari

Les temperatures mostren una variació estacional im-
portant. Els hiverns no són massa freds i els estius són 
suaus. El mes més càlid és agost, amb 18,1 °C de tempe-
ratura, i el més fred gener, amb 6,7 °C. L’oscil·lació tèrmi-
ca es d’11,4 °C i la temperatura mitjana de 12,7 °C. Les 
pluges es mantenen al llarg de tot l’any, tot i que són 
més intenses durant la tardor. Les precipitacions anuals 
són de 824 mm. Es tracta d’un clima humit; temperat, 
de tipus oceànic, i es troba a l’hemisferi nord.

Ara et toca a tu

Et convidem a construir i comentar el climograma de 
Barcelona amb les dades que t’oferim a continuació.

G F M A M J

T (°C) 6,9 7,9 10,1 12,5 16,0 19,9

P (mm) 36,9 44,7 45,2 53,6 48,8 41,4

J A S O N D

T (°C) 22,7 22,7 19,9 15,4 10,8 7,7

P (mm) 27,0 48,8 75,5 90,8 57,2 47,9

La ciutat de Barcelona.
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Està canviant, el clima?

Sabies que el clima ha canviat en diverses ocasions al 
llarg de la història de la Terra i que continua canviant 

constantment? La clau d’aquests canvis té un origen na-
tural i és conseqüència tant dels canvis de l’energia que 
ens arriba del sol com de la relació d’equilibri que 
s’estableix entre la terra, els oceans i l’atmosfera.

Si és així, podem preguntar-nos per què ens preocupa 
tant el canvi climàtic en l’actualitat. Realment s’està es-
calfant el planeta? Pugen les temperatures? Es fondran 
els pols i augmentarà el nivell dels oceans? Afectaran 
aquests canvis a les nostres vides? 

Les respostes són diverses i mentre unes són optimistes, 
n’hi ha d’altres de pessimistes i fi ns i tot catastròfi ques. 
La veritat és que encara que el canvi climàtic entri dins 
de la dinàmica natural del planeta, actualment les activi-
tats de l’home estan incidint de forma important en 
l’acceleració d’aquests canvis.

Durant l’últim segle, la temperatura mitjana global ha 
augmentat 0,6ºC i ha arribat a 1º C a Europa, la qual 
cosa signifi ca que l’escalfament ha estat sorprenentment 
ràpid. De fet, el segle passat va ser el més càlid i la dèca-
da dels 90 va ser la més calorosa dels últims 1 000 anys. 
Segons la NASA, els cinc anys més calorosos han estat, 
per aquest ordre, els següents: 2005, 1998, 2002, 2003 
i 2004. 

Segons les previsions, es considera que la temperatura 
mitjana de la Terra augmentarà entre 1,4 i 5, 8º C entre 
1990 i 2100. Aquest canvi d’uns pocs graus, que es pro-
duirà en tan sols cent anys, aproximadament, és el que es 
va produir en temps anteriors entre glaciació i glaciació, 
és a dir, en milers d’anys. I és aquesta acceleració el que 
més preocupa.

No coneixem encara quines conseqüències reals podria 
tenir aquesta nova situació, però som conscients que al-
guna cosa ja està passant: grans blocs de gel dels icebergs 
s’estan desfent, les pluges de molts llocs estan variant, el 
nivell dels oceans està pujant…

Per aquest motiu la comunitat internacional s’està plan-
tejant des de fa temps la necessitat d’una actuació global 
per pal·liar aquesta incidència negativa de l’activitat hu-
mana sobre el clima. En aquesta línia, l’any 1979 va tenir 
lloc la primera Conferència Mundial per parlar sobre el 
clima i com infl uíem les persones en el seu canvi. 

D’ençà s’han succeït diverses conferències i cimeres per 
a parlar del tema. La tercera i última va tenir lloc a Kyo-
to, l’any 1997. El seu objectiu va ser establir un protocol 
vinculant de reducció de les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle i en ella es van establir els acords sobre les 
polítiques i les mesures que haurien d’emprendre els paï-
sos que fi rmessin els acords per reduir-los. El protocol 
va entrar en vigor el 2005 i estableix les reduccions a 
aconseguir en el període del 2008 al 2012.
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Però per aconseguir realment una millora cal pensar 
globalment, és a dir, en el conjunt del Planera i actuar 
localment, és a dir pensant que cada poble, cada ciutat, 
cada casa i cadascú de nosaltres té un paper signifi catiu 
en la millora de la salut del Planeta.

I en aquest context a petita escala, què podem fer nosal-
tres? 

Aquesta és una molt bona pregunta. Està tot en mans 
dels polítics? Són les grans indústries les úniques que 
han de preocupar-se? Es feina de científi cs? La resposta 
és evident: No. 

Davant d’aquest canvi climàtic cadascun de nosaltres té 
la capacitat necessària per infl uir en ell. Fins i tot els mí-
nims canvis en el nostre comportament quotidià poden 
contribuir a evitar emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle, sense que això afecti la nostra qualitat de 
vida. De fet, fi ns i tot ens poden ajudar a estalviar. 

Baixa la calefacció, tanca els llums que no necessitis, re-
cicla els residus i camina o ves amb bicicleta a l’escola.

El paper dels investigadors també ha esdevingut molt 
important. Molts científi cs fa temps que orienten les se-
ves investigacions en el sentit de desenvolupar idees que 
ens permetin trobar respostes i solucions abans no sigui 
massa tard.

Algunes de les idees que proposen semblen sortides 
d’una novel·la de ciència fi cció, però totes són fruit d’una 
observació minuciosa i rigorosa del comportament de la 
pròpia naturalesa. Uns proposen intentar fi ltrar els raigs 
solars a partir de núvols creats artifi cialment i així dis-
minuir la radiació solar que arriba a la Terra; altres pro-
posen construir arbres artifi cials que ajudin a netejar el 
medi; fi ns i tot un important astrònom planteja la idea 
de col·locar a l’espai milions de miralls lleugeríssims que 
farien rebotar un dos per cent dels raigs solars, dismi-
nuint així l’escalfament. Sorprenent, veritat? Potser algu-
na d’aquestes idees, o d’altres que ara semblen del tot 
impossibles, ens ajudaran a trobar la solució a un pro-
blema que cada cop ens preocupa més: el canvi climàtic 
i els seus efectes.


