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Introducció 
 
 
La Meteorologia o ciència de l'atmosfera, estudia tots aquells fenòmens físics i també químics, 
que afecten directament les característiques de la massa d'aire que ens envolta. La font 
energètica de tots aquests fenòmens és l'energia de la radiació solar, la qual també constitueix 
la font dels fenòmens que passen a la hidrosfera i a la biosfera. Fenòmens meteorològics són 
els vents, les precipitacions d'aigua, les glaçades, els diferents tipus de núvols, la boira, també 
la capa de glaç que trobem als vidres de casa o del cotxe a l'hivern, de matinada..., i fins i tot 
els focs de Sant Telm, que esdevenen en alta mar sota unes condicions atmosfèriques 
peculiars. Avui en dia també es consideren importants, en meteorologia, alguns fenòmens 
químics com  la influència dels contaminants  industrials  sobre  l'atmosfera,  les  reaccions  
fotoquímiques  que tenen lloc a les capes més altes de l'atmosfera, i altres. 
 
Tant és així que una disciplina que esdevingué ciència al segle XVII, avui s'ha convertit en tot 
un món  interdisciplinari i en lloc de Meteorologia es parla de Ciències  de l'Atmosfera 
(l'Air Sciences dels nord-americans) o de fisicoquímica de l'aire. Com diu Ch. Peguy a la 
introducció del seu llibre clàssic de climatologia, segurament la característica essencial de les 
ciències de l'atmosfera és la total impotència  de  l'investigador  aïllat.  Paradoxalment,  
aquesta  havia  estat  una ciència de científics aïllats fins fa pocs anys. 
 
Les arrels d'aquesta ciència cal buscar-les en les mateixes bases de les primeres activitats 
humanes. Hom disposa d'una àmplia informació de costums, anècdotes i activitats on queda 
reflectida, de vegades d'una manera més aviat poc científica, la influència dels factors o 
fenòmens meteorològics en les activitats humanes: les festes de la verema als països 
mediterranis, les condicions adverses damunt els exèrcits, les dades de naufragis o de collites 
de cereals, etc. 
 
Actualment, una de les aplicacions més interessants de la meteorologia és sens dubte la 
predicció de fenòmens meteorològics que tenen influència sobre les activitats humanes 
(agricultura, navegació, turisme, etc.). 
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L'atmosfera 

 
 
En el tractat de física general de H. Margenau i altres, en l’edició de 1965, el capítol 
dedicat a la meteorologia començava amb aquest paràgraf: 
 
 
 La Meteorologia o estudi del temps atmosfèric és una de les branques més recents de 
 la Física moderna. El seu desenvolupament s'ha vist endarrerit, no per manca  
 d'interès,  sinó  per  les  dificultats  que  envolten  aquesta  ciència.   
 
 La Meteorologia inclou un tema molt difícil: l'estudi de l'atmosfera terrestre. 
 
 

Aquests autors defineixen l'atmosfera terrestre com: 
 
 
 
 Un sistema de gasos i vapors que envolta la superfície irregular de la Terra com una 
 pel·lícula fina, desigualment escalfada i que gira amb la Terra. 
 
 

Altres autors com Strahler defineixen l'atmosfera com: 
 
 

 Una capa de gasos que envolta la Terra fins a una alçària considerable. 
 
 

Aquest concepte coincideix pràcticament amb el de A. Naya (1984) al seu llibre Meteorología 
superior. A la detallada obra de F. de Lora i J. Miró ,Técnicas de defensa del medio 
ambiente, es defineix l'atmosfera com: 

 
 
 
 Una capa gasosa de gruix aproximadament uniforme que fa possible la vida a la 
 Terra. 
 
 
 
En aquesta definició es menciona la paraula vida, però en un sentit passiu. Actualment, es 
considera que la vida ha tingut una influència fonamental tant en l'origen com en la 
perdurabilitat de la composició atmosfèrica. Alguns autors van fins i tot més lluny: J. Lowelock 
opina que sense la presència de vida a la Terra tota l'aigua dels oceans hauria desaparegut fa 
uns mil cinc-cents milions d'anys. 

Aquesta referència a la importància de la vida en el manteniment de l'atmosfera i les 
definicions anteriors, fetes per físics, químics i enginyers, ens permeten considerar que l'estudi 
de l'atmosfera és una tasca interdisciplinària. L'antiga Meteorologia ha donat pas a les 
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Ciències de l'atmosfera. I quan ens referim a la seva influència sobre el medi físic, a les 
Ciències de l'ambient. 
 
 
Respecte a les característiques físiques  de l'atmosfera, la Unió d'Empreses d'Aviació Civil 
dóna com a més importants les següents: 
 

 Pressió a nivell del mar:  1013,3 hPs                Massa d’un litre d’aire:  1,293 g 
 

          Gradient de pressió: - 11% cada 1000 m         PM aparent:  28,96 
 

 Gradient de temperatura:  -0,65 ºC / 100 m 
 
 
 

La composició química de l'atmosfera es troba a l'Annex I d’aquest document 

 
 

El temps meteorològic 
 

Es pot definir com l'estat de l'atmosfera en un punt i en un moment determinats. Un informe 
del temps meteorològic és la suma d'un cert nombre de variables descriptives anomenades 
en conjunt elements meteorològics: 

 

 1.- Evaporació (total, per unitat de temps i superfície...) 
 

 2.- Humitat atmosfèrica (absoluta i relativa) 
 

 3.- Insolació i radiació solar 
 

 4.- Precipitació (també per unitat de temps) 
 

 5.- Pressió atmosfèrica 
 

 6.- Temperatura (màxima, mínima, punt de rosada), a diferents nivells... 
 

 7.- Vent (existència, velocitat i direcció) 
 

 8.- Estat del temps (núvols, boira,...) 
 

La determinació dels elements meteorològics es realitza mitjançant l'observació directa dels 
instruments de mesura d' una estació meteorològica. 
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El clima 

El clima ve definit per una sèrie de factors o condicions que caracteritzen les variables 
l'atmosfera d'una zona concreta. Aquests factors es determinen per repetides observacions, al 
llarg del temps, dels elements meteorològics citats anteriorment. Com més llarg és el període 
d'observacions i més són els elements considerats, més precisió té la definició de clima. 

 
El coneixement del clima és, per tant, conseqüència del coneixement del temps meteorològic i 
representa una generalització, mentre que el temps atmosfèric reflecteix un estat particular de 
l'atmosfera. 
 

 
Els climogrames 

 
Un climograma és la representació gràfica d'alguns elements del clima. En els més senzills hi 
ha representades les temperatures i les precipitacions mitjanes mensuals. Generalment 
s'acostuma a exagerar l'escala de temperatures (per exemple, es dobla o es redueix a la meitat 
la de precipitacions. Amb això s'aconsegueix ressaltar més els períodes de sequera. 
 

Un climograma fiable ha d'estar basat en una sèrie de dades  d'uns  10 anys com   a  
mínim.   Els  climogrames  de  menys  temps  no  són  representatius. Òbviament no té 
massa sentit construir un climograma d'un any. Els climogrames faciliten molt la comparació 
dels climes. Quan els climes són molt diferents, els climogrames també difereixen molt, com es 
demostra al comparar dues localitats: Barruera i Lleida. 
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Les previsions 

meteorològiques 
 
Una previsió meteorològica consisteix en una extrapolació de les condicions meteorològiques 
actuals, tenint en compte la manera com han variat en les darreres hores i també la 
comparació amb situacions similars en el passat. El temps de previsió pot anar de les 8 hores 
als 6 dies. Es fan prediccions a més llarg termini (fins un mes), però la seva fiabilitat és 
més baixa. 
 
Per   fer una previsió es tenen en compte una gran quantitat de paràmetres i la seva 
variació en les darreres hores en diferents llocs. Actualment es fan amb ordinador i l'existència 
de fotografies de satèl·lits (Meteosat, NOAA, etc.) les facilita molt. Les previsions les fan els 
tècnics dels serveis meteorològics regionals o nacionals, basant-se en la interpretació de les 
dades de centres mundials especialitzats. Les previsions són molt fiables en llocs homogenis 
(de relleu, de vegetació, de distància al mar, etc.) com els grans altiplans, petites illes amb 
vents dominants constants, etc. perquè tots aquests factors influeixen en les variacions del 
temps. 
 

 
Els mapes del temps 

 
Els mapes del temps s'elaboren amb les dades més significatives de la previsió meteorològica. 
Els més coneguts són els de les isòbares, o sigui, els que representen la pressió atmosfèrica 
reduïda al nivell del mar. D'aquesta manera es poden apreciar les depressions o borrasques i 
els anticiclons. La presència d'aquests fenòmens permet saber com avancen, quins vents 
provocaran (línies molt juntes generen vents forts), quines precipitacions portaran associades 
(segons la temperatura i la humitat de les masses d'aire en moviment), etc. 
 

També es fan mapes de l'estat general del temps, utilitzant símbols gràfics com els que es 
troben a la figura 3. 
 

 
Alertes meteorològiques 

 
Les alertes meteorològiques són els avisos que fan a la població els ens competents, amb 
l'assessorament dels tècnics en meteorologia,   per tal de comunicar situacions 
meteorològiques (pluges abundants, vents molt forts, etc.) que poden provocar algun risc. 
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Reben diferents noms segons l'abast geogràfic que poden tenir: Alerta L (alerta local, és a dir, 
afecta una àrea geogràfica petita), Alerta G (alerta general, afecta una àrea molt més gran), 
Alerta H (alerta hidrològica , afecta les zones baixes del riu quan hi ha perill de riuada),  etc. 

 
Les alertes es basen en previsions. Per tant, es pot donar el cas que es determini una alerta i 
després el fenomen meteorològic sigui més petit del que s'esperava o bé al revés, que no es 
doni alerta i després els fenòmens siguin importants. De tota manera, pel fet que actualment 
les previsions es fan tenint en compte moltes dades,   gairebé sempre tenen fonament i 
tenen una gran importància en la previsió de situacions compromeses per a la seguretat. 

 
 

 
 
 
 

Fig. 1: Circulació del vent i 

formació de núvols 

associades a un anticicló i a 

una borrasca. L'aire 

ascendeix en les zones de 

baixes pressions: en pujar, 

l'aire es refreda i el vapor 

d'aigua es condensa donant 

lloc als núvols i a les 
precipitacions. A les zones 

d'altes pressions, l'aire 

descendeix i s'escalfa: això fa 

minvar la humitat relativa i 

estabilitza el temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Exemple de mapa del temps i de símbols meteorològics. 
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Treball de camp 

(Matemàtiques, Ciències Socials, Ciències Natura) 
 
 

Material necessari 
 
 
 

 Quadern de treball 
 

 Estació  meteorològica:  termòmetres,  pluviòmetre,  barògraf,    
  higròmetre, anemòmetre, anemocinemògraf, heliopirògraf, termògraf,  
  higrògraf. 

 
 
 

 
Metodologia 
 
Cada dia has d'omplir una fitxa de dades meteorològiques. Pots utilitzar els diferents 
aparells o bé l'estació automàtica. 
 
Per indicar l’estat del temps pots fer anar els símbols estàndard de les diferents situacions 
meteorològiques (sol, núvols, pluja, neu, etc.). 
 
Per determinar el tipus de núvols pots utilitzar l'Annex II. Al final del dia has de fer el resum 
diari. 
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DADES METEOROLÒGIQUES  
 

dia: 
 

 
 

Matí (9 - 10 h) 

 

 
 

Vespre (des de 19 h) 

 
 

hora màx. i mín. 
Temperatures en ºC 
t. ambient   ---------- 
t. mínima  ----------  

t. màxima ----------   

sensació de temperatura   ---------- 
mín. sensació 
temperatura 

  

----------  

punt de rosada   ---------- 
índex xafogor   ---------- 

 
 
Precipitació i humitat 

 
 

Matí (9 - 10 h) 

 
 

Vespre (des de 19 h) 

 
 

hora màx. i mín. 

precipitació   ---------- 
humitat relativa %   ---------- 
humitat màxima %  ----------  

humitat mínima % ----------   
 
 
Vent 

 
 

Matí (9 - 10 h) 

 
 

Vespre (des de 19 h) 

 
 

hora màx. 

velocitat (km/h)   ---------- 
direcció en graus   ---------- 
direcció (component)   ---------- 
ràfega màxima ----------   

 
 
Pressió 

 
 

Matí (9 - 10 h) 

 
 

Vespre (des de 19 h) 

 
 

Valor / hora 

pressió atmosfèrica (hPa)   ---------- 
màxima ---------- ----------  

mínima ---------- ----------  
 

 
hores d'insolació ----------  ---------- 
tipus de núvols   ---------- 

 
estat del temps 

   
---------- 

 
Resum 

temperatura mitjana 
oscil·lació tèrmica 
precipitació total 



 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió i 
representació de les dades d’una estació meteorològica 

9 

 

DADES METEOROLÒGIQUES  
 

dia: 
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---------- 

 
Resum 
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precipitació total 
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DADES METEOROLÒGIQUES   
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Pressió atmosfèrica 

 

 
 
 

 
Representa: 
 - La pressió atmosfèrica mesurada amb el barògraf. 
 
Respon: 
 - Quina és la tendència de la corba al llarg de la setmana? 
 - Creus que en el cas de la pressió és correcte extrapolar (continuar la línia) a les nits? 
 
Calcula:  
 - La pressió atmosfèrica varia amb l’alçària. Per a l’estació de Balaguer, la relació amb 
 la pressió a nivell del mar val 
 
 - Sabent que a nivell del mar la pressió atmosfèrica en condicions normals val 1.013 
 mb, calcula aquesta pressió per Balaguer (és a dir, què indicaria un barògraf que no 
 portés la correcció a nivell del mar de la pressió?) 
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Temperatures I 

 

 
 
 
 
Representa: (fent anar diferents colors) 
 - Temperatura de l’aire 
 - Temperatura arran de terra 
 - Temperatura a 10 cm sota terra 
 
Respon: 
 - Quina és la temperatura més estable al llarg de la setmana? 
 - Quina presenta una variació més gran? Perquè? 
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Temperatures II 

 
 
 

 
 
 
 
 
Representa: (fent anar diferents colors) 
 - Temperatures mínima, màxima i mitjana diàries. 
 
Calcula: 
 - Mitjana de la setmana 
 - Mínima mitjana de la setmana 
 - Màxima mitjana de la setmana 
 - Oscil·lació tèrmica màxima setmanal 
 - Mínima absoluta de la setmana 
 - Màxima absoluta de la setmana 
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El vent 

 
 
1. Assenyala en el cercle el quadrant que correspongui a la direcció predominant del 
vent durant la setmana 

             N 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          S 
 
 
2.  Tenint en compte la direcció predominant, d’on ve majoritàriament el vent, de 
l’atlàntic o del Mediterrani? 
 
 
 
 
3.  Quan bufa més el vent, de dia o de nit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Quan s’ha donat la ràfega màxima de la setmana? 
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Treball de camp 

(Tecnologies) 
 
 

Material necessari 
 
 
 

 Quadern de treball 
 Estació  meteorològica:  termòmetres,  pluviòmetre,  barògraf,    

  higròmetre, anemòmetre, anemocinemògraf, heliopirògraf, termògraf,  
  higrògraf. 

 Ordinadors, llibres i revistes. 
 Accés a la xarxa. 
 Làmina A3 estació meteorològica 

 
 
 

 
Metodologia 
 
Cada alumne ha de realitzar la part que se li ha estat assignada de forma individual.  
 
Tota la informació que es demana pot ser consultada i resolta via Internet.  En l’apartat de la 
bibliografia trobareu enllaços on podeu buscar aquestes respostes. 
 
Utilitzeu la làmina A3 per anar indicant el nom del aparells que aneu identificant i la funció de 
cadascun. D’aquesta manera us servirà per tenir una visió global de com funciona l’estació. 
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Guia de treball – HARDWARE / Perifèrics 

 

Els elements que permeten la comunicació amb l’ordinador s’anomenen 
perifèrics. De perifèrics n’existeixen de molts tipus i cadascun d’ells fa una 
funció específica. Sabries contestar aquestes preguntes? 

 

Missió 1 
 Què són els perifèrics i quina funció tenen? 
 Com es divideixen? 

 

En la classe de ciències socials haureu aprés el nom dels diferents instruments 
que permeten capturar dades referents al temps. Aquests elements funcionen 
com un perifèric que envia la informació a una pantalla tàctil que actua com a 
receptor. 

 

Missió 2 
 Com creieu que envien els instruments la informació? 
 I la pantalla tàctil? Com els envia? 
 Quina connexió fa servir? Sabríeu dir el nom del cable? 
 Existeix algun tipus de cables més “universal”? 
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Guia de treball – HARDWARE / CPU i Memòries 

 

Els ordinadors són capaços de realitzar operacions i càlculs a una velocitat 
gairebé imperceptible pels humans. Normalment quan diem que un ordinador 
està pensant estem fent una comparació amb el cervell dels humans. Ara 
analitzarem quin és el nom tècnic d’aquest cervell. 

 

Missió 1 
 Què és la CPU? On es troba? 
 Què és la placa base? 
 Què és connecta a la placa base? Com es diuen els llocs per 

posar el que es connecta? 

 

Com hauràs vist la placa base és un dels elements més importants de 
qualsevol sistema informàtic ja que és qui processa totes les dades. El receptor 
de la nostra estació també disposa d’un sistema similar on una CPU realitza les 
operacions d’enviament i de recepció.  

A més a més, aquesta informació s’ha de guardar en algun lloc. Anem a 
analitzar on es guarda aquesta informació. 

 

Missió 2 
 Quina funció tenen les memòries? 
 Com es divideixen les memòries? 
 Quines són les característiques principals de cada memòria? 
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Guia de treball – SOFTWARE / Sistemes operatius 

 

Per gestionar la informació que envien els aparells són necessaris els 
programes. Entre ells, n’hi ha un de molt important que sense ell no en podria 
funcionar cap. Aquest s’anomena sistema operatiu i n’existeixen diversos. 

La nostra estació funciona utilitzant dos sistemes operatius molt diferents: el 
Windows XP i un sistema Linux versió Ubuntu. Cerca informació sobre ambdós 
i contesta les següents preguntes 

 

Missió 1 – SO (Windows) 
 Què és un sistema operatiu? 
 Quina funció té? 
 Quants n’hi ha? Enumera algun exemple 
 Sabries definir el que és un sistema operatiu propietari? 

 

Dins l’ordinador en Linux hi ha muntat un conjunt de programes que permeten 
gestionar i enviar dades de forma molt efectiva. Aquest conjunt s’anomena 
XAMPP. 

 

Missió 2 – SO (Linux) 
 Sabries definir el que és un sistema operatiu lliure? 
 Què volen dir les sigles XAMPP? 
 Defineix la funció principal de cadascú dels components del 

XAMPP 

 

 
 



 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió i 
representació de les dades d’una estació meteorològica 
 21 

 
 

Guia de treball – SOFTWARE / Programari 

 

Els programes són aquells elements d’un sistema informàtic que permeten 
realitzar diverses operacions molt variades. En la nostra estació existeix un 
programa anomenat Virtual Weather Station que ens permet visualitzar les 
dades que envien els sensors. 

 

Missió 1 – Programari  
 Què és el software d’aplicació? 
 Es quants grups es poden dividir? 
 El software d’aplicació és gratuït o s’ha de pagar per utilitzar-lo? 
 Quins són els programes més coneguts quant edició d’imatge? 
 Quins són els programes més coneguts quant edició de vídeo? 
 Quins són els programes més coneguts quant edició d’àudio? 
 Quins són els programes més coneguts quant a l’ofimàtica?  

 

Aquest programa genera un document on es guarden totes les dades. 
Aquestes dades després seran les que es guardaran en una Base de Dades 
per a poder mostrar-se a Internet. 

 

Missió 2 – Fitxers 
 Que és una fulla de càlcul? 
 Amb quines eines ofimàtiques podem treballar una fulla de càlcul? 
 Què és una Base de dades? Sabries dir el nom d’alguna? 
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Glossari 
 
 
ANEMOCINEMÒGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions de la velocitat i la direcció del 
vent durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre  una  banda  mensual.  
Els  moderns  també  poden  enregistrar  dades  en suport informàtic. 
 
 
ANEMÒMETRE:  Aparell  per  a  mesurar  la  velocitat  del  vent.  Fa  mesures puntuals. 
 
 
ANTICICLÓ: Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones 
del seu voltant que estan al mateix nivell. Al seu interior, a l’hemisferi nord, la circulació 
atmosfèrica va en la direcció de les agulles del rellotge. S’associa a temps estable i sec. 
 
 
ATMOSFERA: Conjunt de gasos que envolten la Terra i que es mantenen al voltant d'ella per 
efecte de la gravetat. Està formada bàsicament per nitrogen (78,08%), oxigen (20,95%), argó 
(0,93%) i diòxid de carboni (0,03%). A més a més conté petites partícules de pols, fum, 
cendres, etc. El seu color és el resultat de la incidència dels raigs solars sobre els seus 
components: blau (atmosfera molt neta i seca), blanc (atmosfera rica en vapor d'aigua), 
vermellós (atmosfera rica en partícules en suspensió). 
 
 
BANDA: Superfície de paper on una variable meteorològica queda enregistrada. Acostumen 
a ser diàries, setmanals o mensuals. També hi ha bandes d’enregistrament sobre suport 
magnètic o informàtic. 
 
 
BARÒMETRE: Aparell per a mesurar la pressió atmosfèrica. Els més comuns són de 
mercuri i els aneroides. També hi ha sensors basats en els semiconductors, capaços de donar 
un senyal compatible amb l’electrònica. Fa mesures puntuals. 
 
 
BARÒGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions de la pressió atmosfèrica durant un 
període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda setmanal o mensual. 
 
BOIRA: Núvol que té la seva base a la superfície de la terra. Redueix la visibilitat a menys 
d'un quilòmetre i sovint a menys de 100 m. 
 
 
BORRASCA: Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més baixa que en les zones 
del seu voltant que estan al mateix nivell. En ella, a l’hemisferi nord, els vents giren en el sentit 
contrari a les agulles del rellotge. Va associada a temps inestable i humit. També s'anomena 
cicló. La circulació de l’aire és molt més ràpida que en un anticicló. 
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BRUFADA:  Condició climàtica caracteritzada per baixes temperatures i vents forts els 
quals arrosseguen i aporten neu. A la nostra zona es dóna brufada quan hi ha vent de port 
(del nord) i porta neu de les parts altes de les muntanyes o de l’altra vessant. 
 
 
CALAMARSA: Precipitació sòlida en fragments de gel arrodonits i de diferent grandària. 
Aquesta pot anar des del d’una llentia, un cigró, una avellana i excepcionalment més gran, fins 
a un ou de gallina. Depenent de la grandària parlarem de calamarsada, pedregada, pedra 
seca... 
 
 
CASETA METEOROLÒGICA: Petita estructura de fusta construïda segons el model de la 
cambra de Stevenson. Té color blanc, amb una porta que obre cap al nord. La cambra ha 
d’estar ben ventilada i s’ha d’instal·lar lluny dels edificis, a una  alçària  de  1,5  m  
aproximadament.  Conté  diversos  instruments meteorològics. 
 
 
CORRECCIÓ  DE  LA  PRESSIÓ  ATMOSFÈRICA:  S'utilitza  per  a  unificar  la pressió 
atmosfèrica de diversos llocs situats a diferents altituds. Es refereixen totes les mesures a la 
pressió al nivell del mar, amb la finalitat de confeccionar els mapes d’isòbares. 
Aproximadament la correcció equival a un 11% per cada 1000m de desnivell. 
 
 
ESTACIÓ AUTOMÀTICA: Petit enginy capaç de prendre variables meteorològiques i 
guardar-les en memòria de manera automàtica. Presenten les dades en un displai i poden 
enviar-les a un ordinador mitjançant una connexió. Utilitza un sensor per a cada variable 
 
 
EVAPORACIÓ: Transformació lenta d'un líquid en vapor que té lloc en la superfície de 
contacte amb una fase gasosa. En meteorologia es mesura laquantitat d'aigua de la 

superfície terrestre que s'incorpora a l'atmosfera. S'expressa en l/m2. 
 
 
EVAPORÍMETRE DE PICHÈ: Aparell per a mesurar el grau d'evaporació de l’aigua a 
l’atmosfera. L’aigua s’evapora d’una superfície de paper de filtre d’àrea coneguda. 
 
 
EVAPORÍGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions del grau d'evaporació d’una superfície 
d’aigua a l'atmosfera durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una 
banda setmanal o mensual. 
 
 
FRONT:  Zona  de  transició  entre  dues  grans  masses  d'aire  de  temperatura diferent 
 
 
FRONT CÀLID: Front que es mou de manera que l'aire càlid substitueix un front fred. 
 
 
FRONT FRED: Front que es mou de manera que l'aire fred substitueix un front càlid. 
 
 
GOTA FREDA: Massa d’aire fred d’origen polar que queda aïllada i provoca una caiguda 
ràpida de la temperatura en 24 h. Generalment s’instal·la a uns 5.000 metres d'alçada. 
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HECTOPASCAL (hPs): Unitat internacional de mesura de la pressió atmosfèrica. Equival al 
mil·libar . És la unitat més utilitzada. 
 
 
HELIOPIRÒGRAF: Aparell per a comptabilitzar les hores diàries d'insolació. Crema una banda 
quan la radiació del sol és directa. 
 
HIGRÒMETRE: Aparell per a mesurar la humitat relativa de l'aire. Fa mesures puntuals. 
 
 
HIGRÒGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions de la humitat relativa de l'aire durant un 
període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda setmanal o mensual. Hi 
ha models que treballen amb suport magnètic. 
 
HUMITAT: La humitat de l'aire és la quantitat de vapor d'aigua que conté en un volum 
determinat. Aquesta quantitat depèn de la temperatura i, per tant, a cada temperatura li 
correspon un límit màxim característic anomenat punt de saturació, anomenat també punt de 
rosada. Una baixada de temperatura provoca una disminució del punt de saturació. 
 
 
HUMITAT RELATIVA: És el quocient entre la quantitat de vapor d'aigua continguda  en    un  
volum  d'aire  i  la  màxima  que  podria  contenir  (punt  de saturació). S'expressa en 
percentatge. 
 
 
INSOLACIÓ: Intercepció de l'energia solar directa per una superfície. La quantitat d'insolació 
diària rebuda en una superfície depèn de diversos factors: l'angle d'incidència dels raigs 
solars, temps d'exposició a aquests raigs... 
 
 
ISÒBARA: Línia que uneix en un mapa els punts que tenen la mateixa pressió 
atmosfèrica, un cop reduïda al nivell del mar. 
 
 
MASSA D'AIRE: Gran volum d'aire que té unes característiques molt similars de temperatura 
horitzontal i d'humitat. 
 
 
MÀXIMA: Valor màxim d’una variable meteorològica en un període de temps considerat. 
Generalment fa referència a temperatures. El període pot ser: diari (el mes comú), mensual, 
anual... 
 
 
METEORÒGRAF:  Aparell  per  a  enregistrar  les  variacions  de  temperatura, pressió 
atmosfèrica i humitat relativa de l'aire durant un període de temps determinat. Construeix tres 
gràfics (un per a cada variable) en una banda setmanal o mensual. 
 
 
METEOROLOGIA: Estudi de l'atmosfera i dels fenòmens atmosfèrics i també de la interacció 
de l'atmosfera amb la superfície de la terra, els oceans i la vida en general. 
 
 
MIL·LIBARS (mb): Unitat per a expressar la pressió atmosfèrica. Equival al hPs 
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MÍNIMA: Valor mínim d’una variable meteorològica, en un període de temps considerat. 
Generalment fa referència a temperatures. El període pot ser: diari, setmanal, mensual, 
anual... 
 
MITJANA: Paràmetre que expresa la mitjana d’una variable meteorològica en un temps 
considerat (generalment fa referència a les temperatures).   Si no es disposa d’altres dades, la 
mitjana diària s’obté amb la semisuma de la màxima i la mínima. 
 
 
NEU: Precipitació sòlida formada per cristalls de gel de formes hexagonals complexes. 
S'expressa en cm de neu acumulada. S'accepta l'equivalència 1 cm de neu = 1 mm de 
precipitació, en neu recent caiguda. 
 
 
NÚVOL: Massa formada per l’agrupació de diminutes gotes d’aigua o de gel suspeses en 
l’aire. Quan la gota assoleix una grandària suficient precipita i cau per efecte de la gravetat. 
Un núvol es pot desfer per efecte d’un corrent d’aire molt sec. 
 
 
OSCIL·LACIÓ TÈRMICA: Diferència entre les temperatures màxima i  mínima diàries. També 
es pot fer referència a la oscil·lació tèrmica setmanal, mensual, anual... 
 
 
PENELL: Aparell per a mesurar la direcció del vent. 
 
 
PLUJA:  Precipitació  d'aigua  en  forma  líquida.  Les  gotes  d'aigua  tenen  un diàmetre 

superior a 0,5 mm. S'expressa en  mm de precipitació acuosa.  1 mm equival a 1 l/m2 . 
 
 
PLUVIÒMETRE: Aparell per a mesurar la quantitat de precipitació acumulada que cau en 
un lloc.  Es mesura en mm de precipitació o litres d’aigua per metre quadrat. 
 
 
PLUVIÒGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions de la quantitat de pluja caiguda durant 
un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda mensual. 
 
 
PUNT DE ROSADA:  Temperatura a la qual l'aire s'ha de refredar l’aire ( a pressió 
constant ) perquè es produeixi la saturació i per tant la precipitació de petites quantitats 
d’aigua damunt  la vegetació, terra, objectes.... Quan el punt de rosada és inferior a 0º, 
s'anomena punt de congelació. 
 
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: Pressió exercida pel pes de l'aire sobre una superfície. 
Disminueix a mesura que augmenta l'altitud. S'expressa en hectopascals (hPs), mil·libars 
(mb), polzades (in) o mil·límetres de mercuri (mm). L'equivalència entre aquestes unitats és: 
1013,25 mb = 1013,25 hPs = 29.29 in = 760 mm. 
 
PSICRÒMETRE: Aparell per a mesurar la humitat relativa de l’aire. Està basat en la diferència 
en temperatura, de dos termòmetres: el sec, que mesura la temperatura de l’aire i l’humit,  
que porta una metxa molla d’aigua damunt el sensor o bulb del termòmetre. 
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RADIACIÓ SOLAR: Irradiància de les ones electromagnètiques procedents del sol i que a 
la superfície de la Terra comprenen unes longituds d’ona de 300 nm  a 
3000 nm. Està formada per llum ultraviolada (5%), visible (50%) i infraroja (45%). Pot ser 
directa (si fa ombra) i difosa (del cel blau o dels núvols). Es mesura en unitats d’energia per 
unitat de superfície i de temps. Per exemple Watts per metre quadrat, calories per minut i 
per centímetre quadrat, etc. 
 
 
RADIOSONDATGE:  Mesura  de  la  variació  de  diferents  variables meteorològiques 
(generalment pressió, temperatura, punt de rosada i direcció i velocitat del vent) amb l’altitut. 
S’utilitlzen globus sonda que envien les variacions per ràdio. Els radiosondatges tenen una 
gran aplicació en la navegació aèria. 
 
 
ROSADA: Precipitació formada per condensació del vapor d’aigua de l’atmosfera quan 
s’arriba al punt de rosada. La condensació es forma damunt la vegetació i els objectes. Quan 
es gela forma el gebre. 
 
 
SÈRIE METEOROLÒGICA: Sèrie temporal formada per la successió de valors d’una 
variable meteorològica agafats en lapses de temps iguals. Per exemple la sèrie de 
temperatures mínimes diàries. La de les mitjanes mensuals, etc. 
 
 
SENSOR METEOROLÒGIC: Dispositiu que aprofita la variació d’una variable física (que pot 
ser una dilatació, la resistència elèctrica, la capacitat elèctrica, o altres)  en  front  d’una  
variable  meteorològica.  Sensors  de  temperatura,  de pressió, velocitat del vent, humitat, etc. 
 
TEMPERATURA: Magnitud termodinàmica que indica el grau de calor d'un cos mesurant-
ne l'energia tèrmica en relació amb la d'un altre. S'expressa en graus i es poden utilitzar 
diferents escales (Celsius, Farenheit, Kelvin). 
 
 
TERMÒGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions de temperatura de l'aire en un 
període de temps determinat. Construeix un gràfic en una banda setmanal o mensual. 
 
 
TERMÒMETRE: Aparell per a mesurar la temperatura d'un cos. Fa mesures puntuals. Pot 
ser de mercuri, alcohol, gas, elèctric, etc. 
 
 
VENT: Moviment de l'aire respecte de la superfície terrestre. El moviment es produeix per 
les diferències de temperatura i pressió entre diferents masses d'aire. La velocitat 
s’expressa en km/h o m/s a terra i en nusos al mar. La direcció s’expressa en graus respecte 
al nord (escala de 0º a 360º). Pren diferents noms locals segons del lloc que bufa. Vent de 
port, vent de baix. 
 
 
UTC  :  Hora  en  el  meridià  0  (Greenwich).  En  meteorologia  s’utilitza  l’horari “militar”, el 
que va de 0 h  a  23 h 59 m 59 s. 
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ANNEX I 
Composició de l'aire pur, sec i no contaminat, a nivell del mar 
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ANNEX II: Tipus bàsics de núvols 
 

Ci Cirrus Núvols isolats de color blanc, esquinçats i molt alts 
 

Cs 
 

Cirroestrats Núvols dins, blancs, transparents (deixen veure el 
disc solar) molt alts 

Cc Cirrocúmuls Banc de cirrus sense ombres 
As Altoestrats Vel fibrós de color més o menys gris 

 

Ac 
 

Altocúmuls Banc de masses globulars i regulars de color blanc i 
d’altura intermèdia 

 

Cu 
 

Cúmuls Núvols espessos, verticals, amb el cim en cúpula i 
base horitzontal 

St Estrats Mantell nuvolós uniforme 
 

Cb 
 

Cumulonimbus Masses verticals en forma de torre. Part superior 
fibrosa i en enclusa 

 

Sc 
 

Estratocúmuls Banc de masses globulars, dels quals els més petits 
són difusos i grisos 

 

Ns 
 

Nimbus Nuvolada baixa, color gris fosc, amb la base molt 
difusa. Núvols de tempesta 
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Memòria RAM<http://www.informaticamoderna.com/Memoria_RAM.htm> 
Tipus de memòries<http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)> 
 
Hardware -Cables 
Preus de diferents cables <http://www.pccomponentes.com/cables.html> 
Diferents cables de xarxa 
<http://cfievalladolid2.net/tecno/recursos/c_redes/archivos/Manual4.pdf> 
Port Serie <http://es.kioskea.net/contents/pc/serie.php3> 
Presentació sobre diferents ports <http://www.slideshare.net/albalamadrid/conectores-y-
puertos-de-comunicacin-3366165> 
 
 

http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo
http://ninite.com/
http://www.ofimatica.biz/
http://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/ofimatica/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%C2%BFque-son-las-bases-de-datos/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%C2%BFque-son-las-bases-de-datos/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
http://www.youtube.com/watch?v=yyp9rKlLi24&feature=related
http://www.conozcasuhardware.com/quees/placab1.htm
http://es.kioskea.net/contents/pc/carte-mere.php3
http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-pc-desktop/Tipos-de-memorias-de-una-computadora.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-pc-desktop/Tipos-de-memorias-de-una-computadora.php
http://www.informaticamoderna.com/Memoria_RAM.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://www.pccomponentes.com/cables.html
http://cfievalladolid2.net/tecno/recursos/c_redes/archivos/Manual4.pdf
http://es.kioskea.net/contents/pc/serie.php3
http://www.slideshare.net/albalamadrid/conectores-y-puertos-de-comunicacin-3366165
http://www.slideshare.net/albalamadrid/conectores-y-puertos-de-comunicacin-3366165
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Hardware - Perifèrics 
Informació sobre perifèrics <http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-
informatica/Perifericos-de-la-computadora.php> 
Joc sobre perifèrics <http://www.xtec.cat/~jrosell3/provesobjectives/periferics1.htm> 
Llistat de perifèrics <http://ca.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A8ric> 
Presentació perifèrics <http://www.slideshare.net/thebastards/treball-perifrics> 
 
Altres  
Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí <http://www.xtec.es/cda-valldeboi > 

Servei meteorològic de Catalunya <http://www.meteocat.com > 

 Xarxa meteorològica Dep. d’Educació <http://xtec.es/edumet> 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A8ric
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