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1.- L’ATMOSFERA, UNA “ESFERA D’AIRE”

1.1 – L’atmosfera: composició.



1) Quina és la composició de l'aire? Quina proporció en volum forma 
cada gas? Quines característiques té cada gas?

L’aire està format pels gasos següents:
GAS VOLU

M
CARACTERÍSTIQUES

Nitrog
en
N2

78%  És necessari per a les plantes: hi 
ha uns bacteris que agafen el N2 

de l’aire i el transformen en sals 
minerals per a les plantes.
 És  necessari  per  als  animals: 
agafem el  N2 quan ens  mengem 
les plantes.

Oxige
n
O2

21%  Els  éssers  vius (animals, 
plantes, fongs, protists i moneres) 
necessiten l’O2 per respirar.

Altres 
gasos

1%  El CO2 és necessari  per tal que 
les plantes s’alimenten (per fer la 
fotosíntesi)  i  per  tal  que a  la 
Terra  hi  haja  una  temperatura 
adequada per viure.
 L’O3 (l’ozó) està situat a 30 km 
de la superfície de la Terra i ens 
protegeix  de  les  radiacions 
ultraviolades del Sol.

Vapor 
d’aigu
a

 El vapor d’aigua són gotes petites 
que  formen  els  núvols.  La  pluja 
aporta aigua per als éssers vius.



2)  Completa  el  grafic  de  sectors  amb  la  composició  de  gasos  de 
l'atmosfera.

3) Què és l'atmosfera? Quina importància té l'atmosfera
L’atmosfera és una capa d’aire (mescla de gasos)  que 
envolta  la  Terra:  arriba  fins  a  1.000  km  de  la 
superfície de la Terra.
L'atmosfera fa possible que els éssers vius puguen viure 
a la Terra.
L’atmosfera  ens  protegeix  de  les  radiacions  del  Sol, 
dóna  N2 per  alimentar  tots  els  éssers  vius,  O2 per 
respirar  tots  els  éssers  vius,  i  CO2 per  alimentar  les 
plantes.



1.2- Les capes de l’atmosfera.



4) Explica les característiques de les 5 capes de l'atmosfera.

L’EXOSFERA
 La  temperatura  és  altíssima perquè  arriben  moltíssimes 
radiacions del Sol.
 Es situa entre els 500 i els 1000 km d’alçada.
 No hi ha fenòmens meteorològics perquè no hi ha vapor d’aigua.

LA IONOSFERA
 La temperatura augmenta perquè els gasos agafen les radiacions 
més perjudicials del Sol.
 Es situa entre els 80 i els 500 km d’alçada.
 No hi ha fenòmens meteorològics perquè no hi ha vapor d’aigua.

LA MESOSFERA
 La  temperatura disminueix amb l’altura perquè els  gasos  no 
agafen les radiacions del Sol.
 Es situa entre els 50 i els 80 km d’alçada.
 No hi ha fenòmens meteorològics perquè no hi ha vapor d’aigua.

L’ESTRATOSFERA
 La  temperatura augmenta amb l’altura  perquè la capa d’ozó 
agafa la radiació ultraviolada del Sol.
 Es situa entre els 12 i els 50 km d’alçada.
 Als 30 km hi ha la capa d’ozó.
 No hi ha fenòmens meteorològics perquè no hi ha vapor d’aigua.

LA TROPOSFERA
 La temperatura disminueix amb l’altura.
 Es situa entre la superfície de la Terra i els 12 km d’alçada.
 Hi ha fenòmens meteorològics: núvols, pluja, neu, vent, ... perquè 
hi ha vapor d’aigua.
 Té el 80% de l’aire de tota l’atmosfera. A més altura disminueix 
l’O2.

5) Observa el dibuix de les 5 capes de l’atmosfera. En què s’han basat 
els científics per separar les capes de l’atmosfera?
En la temperatura, perquè quan canvia la temperatura canvia el 
nom de la capa de l’atmosfera.



2.- LA DINÀMICA DE L’ATMOSFERA

2.1- La circulació de l’aire: el vent.

Experiment

http://www.espores.org/conservacio/l-almanac-d-agost.html

Posem una cassola amb aigua i trossets petits de paper.  Què passa quan 
s'escalfa l'aigua? Doncs que veurem com pugen aquests paperets, per la 
part central, que arriben a la part superior del recipient i descendeixen de 
nou, pels laterals, per tornar a ascendir. Això és el moviment o corrent de 
convecció.
Això  li  ocorre  a  l'aire  i  aquest  corrent  fa  que  circule,  a  la  qual  cosa 
s'anomena el vent.
La  zona  de  la  superfície  terrestre  (o  mar)  on  puja  l'aire  s'anomena 
borrasca o zona de baixa pressió. Contràriament, la zona de la superfície 
terrestre (o mar) on baixa l'aire s'anomena anticicló o zona d'alta pressió.



6) Explica com es produeix el vent o moviment de l'aire.
1r – Les radiacions del Sol escalfen una zona de la superfície 
de la terra o la mar. Per tant, l’aire que està en contacte amb 
aquesta zona de la terra o la mar també s’escalfarà. Aquest 
aire calent és lleuger i per això s'eleva.
Això fa que en aquesta zona l’aire faça poca pressió: es diu 
que hi ha una zona de baixa pressió o borrasca.

2n  –  L’aire  calent,  lleuger,  continua  pujant.  Quan  l’aire 
calent  arriba  a  una  altura,  on  hi  ha  baixes  temperatures 
aquest aire es refreda. Aleshores es formen vents a les capes 
altes.
3r – L’aire fred pesa i baixa cap a una zona de la terra o la 
mar.
Això fa que en aquesta zona l’aire faça molta pressió: es diu 
que hi ha una zona d’alta pressió o anticicló.
7) Localitza, al dibuix, les zones de baixa pressió o borrasca. Escriu 
una B.
Localitza, al dibuix, les zones d’alta pressió o anticicló. Escriu una A.



2.2- La formació dels núvols i les precipitacions.
Una tempesta és una violenta i espectacular manifestació de convecció atmosfèrica, 
també anomenada borrasca de convecció. La convecció és un procés que consisteix 
en l'ascens d'aire que s'escalfa i es fa més lleuger.

Aquest aire conté en el seu interior vapor d'aigua que puja i puja mentres trobe aire 
més fred al seu voltant. Com és lògic, aquest aire també es va refredant fins que 
arriba un moment en què el vapor d'aigua es condensa, passant d'estat gasós (vapor 
d'aigua) a estat sòlid (gotetes d'aigua). I zas! Ja tenim un núvol.

Com és una tempesta?  Si observem una tempesta veiem que aquesta es compon 
d'un o diversos centres actius. En la formació hi ha tres fases: cúmul, maduresa i 
dissipació.

La fase cúmul és la fase inicial. Es produeixen els corrents ascendents (convecció), 
que fan créixer el núvol conforme es va condensant el vapor d'aigua.

La fase de  maduresa  es  produeixen les  pluges  de la  tempesta.  El  núvol  segueix 
creixent cap amunt. La precipitació es produeix, en aquest cas, perquè el pes de les 
partícules de gel i gotes d'aigua supera ara a la força que les manté en suspensió. I 
cauen, en forma de pluja o de granís, en virtut de les capes més o menys fredes.Així 
doncs, en aquesta fase es produeix la major precipitació.

La fase de  dissipació  té lloc quan  els corrents descendents predominen sobre les 
ascendents. Com els corrents ascendents s'interrompen doncs es talla l'aportació de 
vapor  d'aigua,  de  manera  que  el  núvol  deixa  de  créixer,  i  d'aquesta  manera  les 
precipitacions s'afebleixen. Així són les tempestes. 



8) Explica com es formen els núvols i les precipitacions.

1r – El Sol escalfa la superfície de la mar, els llacs, ... 
Això fa que l’aigua de la superfície es transforme en 
vapor d’aigua (l’evaporació).
2n – El vapor d’aigua puja i quan arriba en un lloc 
fred es transforma en gotes petites d’aigua que formen 
els núvols (la condensació).
3r – Si fa més fred les gotes petites s’ajunten i, del pes, 
cauen (la precipitació).
Si  les  gotes  cauen  en  forma  d’aigua  la  precipitació 
s’anomena pluja.
Si les gotes es congelen i cauen en forma de flocs la 
precipitació s’anomena neu.
Si les gotes es congelen molt i cauen en forma de boles 
la precipitació s’anomena pedra o granís.



3.- EL TEMPS ATMOSFÈRIC

3.1- Estudi del temps atmosfèric.

La pressió atmosfèrica és el pes de l’aire sobre la superfície de la Terra. Per tant, en 
algunes zones de la superfície del nostre planeta hi haurà més pes de l'aire, s'anomena 
anticicló o zona d'altes pressions. Per contra, en altres zones hi haurà menys pes de 
l'aire, s'anomena borrasca o zona de baixes pressions.
En un mapa meteorològic les isòbares són línies que uneixen punts de la superfície 
terrestre que tenen la mateixa pressió atmosfèrica.
El  vent  segueix  aproximadament  la  direcció  de  les  isòbares,  i  com  més  juntes 
estiguen les línies, el vent serà més fort.
Segons la direcció que tenen les isòbares, ens indicaran si es tracta d'un anticicló o 
d'una borrasca.



9a) Què indiquen les línies corbes d’un mapa meteorològic?
Indiquen que a tots els llocs d’una línia hi ha la mateixa 
pressió atmosfèrica. Exemple: tots els llocs de la línia 1016 
tenen una pressió atmosfèrica de 1016 mil·libars.

9b)Com es diuen aquestes línies d’un mapa meteorològic?
Línies isòbares.

9c) Què indica la A?
Una zona d’alta pressió o anticicló: el temps sol ser bo i 
assolellat.

9d) Què indica la B?
Una zona de  baixa  pressió  o  borrasca:  el  temps  sol  ser 
dolent i plou o neva.

9e) En quin sentit circula el vent en un anticicló, a l’hemisferi nord?
En el sentit de les agulles del rellotge.

9f) En quin sentit circula el vent en una borrasca, a l’hemisferi nord?
En el sentit contrari de les agulles del rellotge.



10) En quina zona d'Europa farà més vent? En quina menys? Què 
indica la H del mapa?

Farà més vent al sud d'Islàndia i al nord dels països bàltics 
perquè les isòbares estan més juntes. Farà menys vent a Rússia. 
La H indica un anticicló perquè la pressió va augmentant cap 
a aquesta zona.
11)  Segons el  mapa meteorològic  on és  més probable que faça mal 
temps?  On farà  millor temps?  En quina  direcció  bufarà  el  vent  a 
Xàbia?

Farà  mal  temps  als  països  bàltics 
perquè hi ha una borrasca o una 
zona de baixa pressió.
Farà  bon  temps  a  la  península 
Ibèrica perquè hi ha un anticicló o 
una zona d'alta pressió.
A Xàbia bufarà el vent del nor-est 
(mestral).



12) Un climograma és un gràfic. En ell es representen la pluviositat, la 
temperatura i ens informa de com és el clima d'un lloc.
12a)  Visita  la  pàgina 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/
9/6EP_Cono_cas_ud10_Climograma/frame_prim.swf  i aprendràs de què 
ens informa un climograma.

13) Interpreta el climograma següent.

13a) Quin mes ha tingut la temperatura mitjana més alta?
Els mesos de juliol i d'agost, amb uns 23ºC.

13b) Quin mes ha tingut la temperatura mitjana més baixa?
El mes de gener, amb 3ºC.

13c) A quin mes ha plogut més?
Al mes de novembre, amb 48 l/m2.

13d) A quin mes ha plogut menys?
Al mes d'agost, amb 10 l/m2.



14) Realitza el climograma de Roma segons les seues dades de l'any 
2014.



3.2- Els instruments meteorològics.

Una  estació  meteorològica consta 
d'una  instal·lació  on  hi  ha  uns 
aparells protegits que serveixen per 
mesurar  els  fenòmens 
meteorològics.
Aquests  aparells  poden  funcionar 
manualment  o  automàticament 
-mitjançant  un  ordinador-  i 
proporcionen  les  dades 
meteorològiques.

15a) Consulta la pàgina http://www.meteoxabia.com/directo_pueblo.htm 
i observaràs com arreplega les dades meteorològiques una estació que 
funciona automàticament.

15b)  Quins  són  els  principals  aparells  que  mesuren  els  fenòmens 
meteorològics? Quina funció fa cadascun?



4.- LA IMPORTÀCIA DE L’ATMOSFERA

4.1- L’atmosfera ens protegeix de l’impacte dels meteors.

16) Explica com l'atmosfera ens protegeix de l'impacte dels meteors.

Hi ha roques anomenades meteoroides que viatgen per 
l’Univers.  Quan  aquestes  roques  xoquen  contra 
l’atmosfera, s'anomenen meteors,acaben desintegrant-se 
abans d’arribar a la superfície  de la Terra.  Si  tot  i 
això  arriben  a  caure  a  la  superfície  terrestre 
s'anomenen  meteorits.  Això  passa  perquè  els  meteors 
s'escalfen i es desintegren quan travessen els gasos de 
l'atmosfera.

17) Per què la Lluna té cràters?
Els  meteoroides  que  arriben  a  la  Lluna  no  es 
desintegren perquè la Lluna no té atmosfera i xoquen 
contra la seua superfície.



4.2- L’atmosfera ens protegeix de les radiacions del Sol.
18) Per què l'atmosfera ens protegeix de les radiacions del Sol?

El  Sol  envia  a  la  Terra 
radiacions  d’energia  però  no 
totes arriben a la superfície de 
la  Terra  ja  que  les  capes  de 
l’atmosfera  -la  ionosfera  i 
l'estratosfera- les reflecteixen o 
absorbeixen.
Si totes les radiacions del Sol 
arribaren  a  la  Terra  seria 
impossible  la  vida  (només 
arriba un 47% de l'energia del 
Sol).

4.3- L’atmosfera regula la temperatura.
19)  Explica  com l'atmosfera regula  la  temperatura de  la  superfície 
terrestre i fa possible la vida.

1r  -  Durant  el  dia,  les  radiacions  del  Sol  que  han aconseguit 
travessar l’atmosfera escalfen la superfície de la Terra.
2n – La superfície de la Terra escalfada torna part de la calor a 
l’aire de la troposfera.
3r – El CO2 de l’aire de la troposfera absorbeix la calor i augmenta 
la  temperatura.  Aquesta  temperatura  és  l’adequada  per  tal  que 
puguem viure.
Si hi hagués massa CO2 a l’aire de la troposfera augmentaria massa 
la temperatura i no podríem viure.



5.- LA CONTAMINACIÓ DE L’ATMOSFERA

5.1- La pluja àcida.

20) Com es produeix la pluja àcida? Què ocasiona?

Alguns  gasos  contaminants  que  produeixen  les 
fàbriques i els vehicles (les persones) quan es combinen 
amb el  vapor d’aigua dels  núvols  es  transformen en 
àcids. Quan plou aquests àcids cauen i contaminen els 
animals, les plantes, l’aigua i la terra.



5.2- La destrucció de la capa d’ozó.

21) Com es produeix la destrucció de la capa d'ozó? Què ocasiona?

A l’estratosfera, a uns 30 km de la superfície de la 
Terra, hi ha una capa d’ozó (un gas).
Alguns  gasos  contaminants  que  produeixen  les 
fàbriques i els vehicles (les persones) quan arriben a la 
capa d’ozó la destrueixen.
Això fa que passen les radiacions del Sol a través de la 
capa d’ozó, n’arriben més a la superfície de la Terra i 
siga perjudicial per als éssers vius.



5.3- L’augment de la temperatura.

22)  Observa  aquesta  simulació 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/imatges/media
mbient1.swf Per  què  augmenta  tant  la  temperatura  de  l'aire  de  la 
Terra, any rere any? Com s'anomena aquest fet?

La contaminació  que  produeixen  les  fàbriques  i  els 
vehicles  (les  persones)  augmenta la quantitat  de CO2 

que hi ha a l’aire de la troposfera. El CO2 absorbeix 
molta  calor  i  això  fa  que  la  temperatura  alta 
perjudique els éssers vius. Aquest fet, també, s'anomena 
efecte hivernacle.

5.4- Altres contaminats de l’atmosfera.

23) Quins altres contaminats té l'atmosfera?
El  soroll  (contaminació  acústica),  la  llum 
(contaminació lumínica), el fum (gasos contaminants), 
el pol·len, els virus, la radioactivitat (radiacions d’alta 
energia, ...



24)  Aquí  tens  unes  mesures  per  tal  d'evitar  la  contaminació  de 
l'atmosfera. A banda d'aquestes, quines mesures hi proposes tu?


