UNA ULLADA A L’OBSERVATORI SUBMARÍ, L’OBSEA

Equip de surfistes

QUIN ÉS EL MILLOR DIA PER FER SURF?

Què fem?
Observa en directe des de la BOIA DE L'OBSEA
Observa les onades, fixat en les dades del vent i anota-les:
Direcció vent:
Velocitat del vent:
Busqueu la informació a la gràfica, extreta dels GRÀFICS OBSEA

Compareu la força del vent i l’alçada de les onades al gràfic. Mireu com són el
mateix dia.
Què passa? Podeu explicar el que mostra la gràfica?
UNA ULLADA A L’OBSERVATORI SUBMARÍ, L’OBSEA?
Quin és el millor dia per fer surf, si en saps molt?
I si estas aprenent?
Per què el dia 24, són més altes les onades, encara que baixi el vent?
Podeu preveure l’alçada de les onades, el dia 25/03/2014? Per què?
I ara, podeu explicar per què es fan les onades?
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Equip de fotògrafs
QUINS ANIMALS MARINS TENIM A LA NOSTRA COSTA?

Quins coneixeu?
UNA ULLADA A L’OBSERVATORI SUBMARÍ, L’OBSEA?
Què fem?
Preparem-nos per entrar a l’observatori submarí i fer les fotografies submarines als
animals marins que veureu , EN DIRECTE!!
Abans de començar, cal entrar a la pestanya del OBSEA/CitizenScience i registrar-se
com a usuari.
Amb la vostra contrasenya podreu iniciar la sessió, practicant primer amb les
indicacions del tutorial.
Després, observeu què es veu, al visor de la web de l’OBSEA. Quan veieu algun
animal marí interessant, FEU-NE UNA FOTOGRAFÍA!
Per saber quina espècie és, busqueu-la al banc d’imatges de la web de l’Obsea.
Copieu aquí la imatge, amb el nom i les característiques.
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Equip de pescadors

QUIN ÉS EL RUMB PER PESCAR MILLOR?

Es desplaça l’aigua del mar? com ho fa? Què en pensem?
Fem una sortida a la platja per saber Què és el Corrent marí?
Necessitem : una pilota que no s’enfonsi, una cinta mètrica de 20 metres.
Què fem? Llancem la pilota a l’aigua amb força i col·loquem un nen/a sense desplaçarse del lloc on l’hem llançat. Esperem que les onades retornin la pilota.
Què passa? Mesurem amb la cinta mètrica la distancia de desplaçament de la pilota i
en fem una fotografia.
Fotografia de la pilota que no torna al mateix lloc.

QUÈ VEUREM A L’OBSEA

Observem el GRÀFIC CORRENTÒMETRE ADCP OBSEA amb dades del corrent
marí d’aquell dia, en superfície (la fletxa en verd fosc) (exemple modificable)

El corrent marí arrossegava la pilota a una velocitat de :
segon

casi 0,5 metres cada

Representeu quant seria en 10segons, amb un cronòmetre i una cinta mètrica.
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Cal saber que el banc de peixos neda contra el corrent marí i amb la boca oberta per
menjar plàncton. Llavors .......
QUIN ÉS EL RUMB PER PESCAR MILLOR? La barca, navegarà a favor o en contra, del
corrent marí? Què penseu?

Cal saber que la pesca d’arrossegament no està permesa a menys de 15 metres de
profunditat.
Fixeu-vos amb el gràfic. Observeu la llegenda de sota, quina fletxa correspon al rumb del
corrent marí a més profunditat?
Quin rumb marca?
A quin rumb navegarà la barca per pescar millor?
Per què?

Podeu fer una MAQUETA amb una xarxa, barca i un banc de peixos que ho expliqui millor.
Podeu REPRESENTAR-HO, uns fan de xarxa, altres de banc de peixos. Proveu en sentits
contraris, a veure qui pesca abans els peixos!
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Equip dels meteoròlegs
PER QUÈ A L’ESTIU ENS CREMEM ELS PEUS A LA SORRA I A L’AIGUA NO?

SENSORS CTD i BOIA
Observa en directe des de la BOIA DE L'OBSEA
Fixat en les dades de la temperatura de l’aigua en superfície, anota-ho:
Temperatura de l’aigua en superficie:
També la temperatura del sòl/sorra:
Ara connecta amb SENSOR CTD i anota:
Temperatura de l’aigua al fons:
Per què hi ha tanta diferencia de temperatura?

Fem un experiment: amb dos bombetes, escalfem la mateixa
quantitat de sorra i aigua de mar.
Què s’escalfarà abans?
Què es refredarà abans?
Preparem l’ECODAD connectada al programa d’edició per veure el gràfic.
(També podem fer-ho amb 2 termòmetres i el cronòmetre)
Després de 20 minuts, quina diferència de temperatura hi ha?
I ara, expliqueu per què a l’estiu, ens cremem els peus a la sorra i l’aigua del mar no?

Què penseu es refredarà abans, la sorra o l’aigua?
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Equip de Botànics

EL PLÀNCTON MARÍ TAMBÉ FA LA FOTOSINTESI?

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE LA BOIA
Observa en directe des de la ESTACIÓ METEOROLÒGICA
Fixat en les dades de CO2 i anota:
Ara, clica a la pestanya del gràfic i observa.

Entre quines hores del dia hi ha més quantitat de CO2 a l’aire?
Cal saber que per fer la FOTOSÍNTESI, les plantes absorbeixen CO2 en presencia de
LLUM.
A què creus que és degut que en hores de llum solar, disminueix considerablement la
quantitat de CO2 de l’aire?

El plàncton marí també fa la fotosíntesi?
Quin altre gas, necessari per la vida, penseu que augmentarà en hores de Llum solar?
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Equip d’Ecologistes
PER QUÈ CAL CONSERVAR NETA L’AIGUA DEL MAR?
Què fem? Observeu aquesta gràfica sobre la llum que té l’aigua del mar,
segons el més de l’any.
Per què penseu que hi ha més llum als mesos d’estiu?
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Comparem aquesta gràfica amb la taula d’Estacionalitat: Temporada de
pesca, segons la Confraria de Pescadors Artesanal de Sitges-CEM
En quins
mesos
pesca més varietat
d’espècies?
UNA
ULLADA
A es
L’OBSERVATORI
SUBMARÍ,
L’OBSEA
Podries trobar una relació respecte als mateixos mesos de la gràfica
anterior?
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I …….. COM SABEM SI COMPREM PEIX FRESC?
Què en penses?

Feu una llista de les espècies de peixos que es pesquen a l’època de l’any
que estem . Ho mirem a la Taula d’Estacionalitat!

Enganxeu els dibuixos amb el nom

Si al mercat trobem altres espècies, no són frescos de temporada ni de
proximitat.
EL ECOLOGISTES RECOMANEM CONSUMIR PEIX FRESC DE
TEMPORADA I DE PROXIMITAT, ES MÉS SALUDABLE, AFAVOREIX
ELS PESCADORS PORT I .... ÉS MÉS GUSTOS!
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Equip de Reporters
HI HA SÓ A LES PROFUNDITATS MARINES?
Què en penseu? Per què?

Per escoltar si hi ha sons, connectarem amb
L'HIDRÒFON DE L'OBSEA en DIRECTE!!!
Ara responeu COM ÉS EL SÓ A LES PROFUNDITATS MARINES?
és igual que a l’aire o més FORT?

Cal saber que la velocitat amb la que es desplacen les ones sonores
depèn de la densitat del medi per on es propaguen les ones.
Medi material
Velocitat (m/s)
Aire (20*c)
340
Aigua
1450 !!!!
Ferro
5100

Podem gravar-los amb el PROGRAMA AUDACITY descarregar en el
mateix moment que escoltem algun so interessant.

Ara ja el podeu insertar en el vostre Reportatge de les profunditats marines!!
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Equip dels Sismòlegs

COM DETECTEM UN TERRATRÈMOL?

Connectem amb les dades del SISMÒMETRE de l'OBSEA

Per detectar qualsevol moviment de l’ESCORÇA terrestre , arreu del món,
s’utilitza un Sismòmetre de banda ampla, connectat per GPS i envoltat
d’una carcassa estanca.
Podem relacionar un moviment sísmic o Terratrèmol si apareix algun canvi
en el moviment de les aigües marines.
Com detectem un terratrèmol?
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LA WEB DE L’OBSEA ENS
HA AJUDAT A ENTENDRE
QUE EL MAR ÉS UN
ECOSISTEMA COMPLEX,
EN MOVIMENT
I CANVIANT
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