
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

UNA ATMOSFERA PER VIURE 
 
Objectius  
 

- Interpretar les propietats de l’atmosfera per possibilitar la vida al planeta.  
 

- Diferenciar la composició de l’atmosfera. 
 

- Interpretar i realitzar gràfics relacionats amb aspectes atmosfèrics. 
 

- Simular i explicar l’efecte hivernacle. 
 

- Analitzar la contaminació produïda pels mitjans de transports, concretament per 
les motos.  

 
-  

  
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Aquesta activitat conforma un cicle d’aprenentatge, ja que comença amb una activitat 
d’exploració i acaba amb una d’aplicació passant per activitats d’introducció de nous 
continguts i de síntesi.  
 
El tema de l’atmosfera és tractat des de diferents punts de vista:  es combina la 
vessant més científica amb altres fenòmens o aspectes més propers a ells o més 
coneguts, com ara el fum del volcà Eyjafjallajökull o la contaminació que produeixen 
les seves pròpies motos.  
 
Un dels aspectes importants d’aquesta activitat és la voluntat de que l’alumnat 
reflexioni sobre els seus hàbits, sobretot envers al mitjà de transport que utilitzen. 
Gràcies a l’activitat de la calculadora de carboni i també a l’última activitat (la 
contaminació de les motors) l’alumnat pren consciència de la importància d’agafar el 
transport públic, la bicicleta o de caminar per anar d’un lloc a l’altre.  
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat realitzable en qualsevol dels cursos del primer cicle d’ESO, en 
el qual es treballi l’atmosfera. 
 
 
Recursos emprats 
 
Fitxa de l’alumnat; Projector o pissarra digital; Ordinador personal; Cercador a Internet; 
Processador de dades (opcional); Material descrit a la fitxa de l’alumnat per realitzar 
els experiments. 
 
 
Temporització 
 
L’activitat està pensada per realitzar-la amb unes cinc o sis hores depenen de les 
característiques del grup classe.  
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’activitat està composta per cinc qüestions. La majoria d’elles, en excepció d’algun 
que ja s’especifica, són per realitzar-les individualment, tot i que depenent del grup 
classe també es poden dur a terme en parelles. Pel que fa als dos experiments es 
recomana realitzar-los en petits grups. En tot cas, però, es recomana fer una posada 
en comú per afavorir la regulació de l’alumnat i consensuar la conclusió de la qüestió.  
Per exemple en l’exercici 3 (el primer de l’apartat “Com és l’atmosfera”) cal acabar 
reflexionant sobre l’existència de la vida grpacies a la capa d’aire al voltant de la Terra.  
 
Referent al primer experiment proposat, ” Recreant l’efecte hivernacle!” cal que el final 
a l’alumnat li quedi clar com es produeix aquest: 
Després d’una hora sota el sol brillant, l’aigua del nostre hivernacle serà més calent 
que la de l’altre pot. La bossa de plàstic transparent, que fa la mateixa funció que el 
vidre en un hivernacle, deixa passar la radiació solar en forma de llum. Una part de la 
llum visible que entra serà absorbida per l’aigua i el gel dins dels pots de vidre. 
Eventualment, aquesta energia es reemet, però no com a llum visible (només els 
objectes molt calents com el Sol poden emetre llum visible), sinó en forma de radiació 
infraroja, o calor. L’energia que es reemet en forma de radiació infraroja és de major 
longitud d’ona que la llum visible i ja no és capaç de travessar la bossa de plàstic 
transparent i passar cap a l’exterior. La calor, doncs, no pot escapar, s’acumula dins 
de la bossa i n’escalfa l’interior.  
 
A més també és interessant que coneguin altres exemples quotidians d’efecte 
hivernacle, com per exemple el que passa dins d’un automòbil aparcat al sol amb les 
finestres pujades. Les finestres del cotxe funcionen com una mena de mirall 
unidireccional, que és transparent per a la majoria de les longituds d’ona de la radiació 
solar, però opac per a les ones infraroges llargues. La radiació solar passa fàcilment a 
través del vidre i escalfa l’atmosfera a l’interior del cotxe, però les radiacions més 
llargues que emeten les superfícies escalfades no poden sortir, i el cotxe s’escalfa 
encara més.  
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
La realització de l’activitat necessita, en algunes qüestions, l’ús del laboratori.   
 
Es pot realitzar l’activitat utilitzant els ordinadors personals, però també es pot fer 
l’activitat sobre paper. En el segon cas caldrà una petita modificació de les qüestions, 
per exemple realitzar el gràfic amb un paper mil·limetrat, i també deixar-ne d’altres per 
realitzar a casa, ja que és necessari la utilització d’Internet.  
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: atmosfera_alumne.pdf 
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