MESUREM EL TEMPS ATMOSFÈRIC QUE FA
Per desenvolupar aquesta proposta didàctica s’ha seguit la metodologia del nou
constructivisme.
A partir de la presentació de diferents contextos, els alumnes han explicitat les seves
hipòtesis., que comprovaran amb la realització de les diferents experimentacions
proposades. Les explicacions que donin seran vàlides sempre que siguin coherents amb
la realitat que es coneix, s’observa, s’experimenta.
El mestre ha de ser capaç de crear un ambient propici per tal de que el pensament, les
idees del l’alumnat, vagin evolucionant cap a l'explicació més propera a l'explicació
científica, evitant els errors conceptuals.
El coneixement científic és acumulatiu; això vol dir que l'evolució sempre dependrà dels
nous coneixements apresos, per mitjà de l'experimentació o de la informació.
Les fitxes de treball que utilitzem, en general, responen als següent esquema:
- Encapçalament per escriure el nom, data i grup al que es pertany.
- Material que es farà servir a l'experiment i que s'ha de tenir preparat abans de
començar.
- Procediment. Important llegir-lo i explicar clarament en què consisteix l'experiment. No
s'ha de fer abans de la predicció.
- Predicció 1. Abans de fer l'experiment, i una vegada explicat, l’alumnat haurà d'escriure
una primera hipòtesis sobre el què creuen que succeirà.
- A continuació, es fa l'experiment, i es va omplint l'apartat "Què ha passat?". Aquest punt
es pot fer en comú, ja que només consisteix en explicar el què s'ha vist de forma objectiva.
- En el cas d'haver-hi una segona o, fins i tot, una tercera part, es torna a repetir el mateix
esquema a partir del procediment. (explicar què es farà, predicció 2, posada en pràctica
de l'experiment, explicar què ha passat).
- Finalment, a l'últim apartat es demana a l'alumnat que expliqui de forma raonable i
coherent (amb els coneixements que es tenen) allò que acaben d'observar. Aquestes
explicacions es poden posar en comú en un debat obert per arribar a la conclusió final
que, es pot apropar molt als motius reals de l'experiment, o fins i tot, encertar-ho.
Aquí hi ha un exemple d'un debat a la classe de cicle superior a la pregunta: Per què el cel
és blau?
Nen 1: Sempre ha estat així.
Mestre: No sempre ha estat així. Fa més de 2.000 milions d'anys, el cel era vermell.
Nen 2: És blau pel reflex de la llum al mar.
Nen 3: No, pot ser perquè al mig d'Àfrica no hi ha mar i el cel és blau.
Nen 4: El cel és blau només de dia.
Mestre: Ja tenim una idea indiscutible: només és blau de dia.
Nen 4: Si pugem en un coet el cel deixa de ser blau per a ser negre.
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Nen 5: El cel no sempre és negre, de vegades, és vermell
Nen 6: De vegades groc i fins i tot violeta.
Mestre: I quan passen aquest canvis de colors?
Nens 5-6: Quan el sol està molt a prop de marxar.
Nen 4: També quan surt el dia.
Mestre: Tenim dues coses clares: és blau per la llum i, de vegades, en funció de la posició
del sol, pot canviar el color del cel. Llavors, heu de buscar informació sobre l'espectre de
la llum. Què és? Com funciona? Per què veiem els colors? etc.
Una vegada es va observar l'espectre de la llum, van comprovant que les ones amb més
baixa freqüència no travessen el material, en canvi, les d'alta freqüència poden, fins i tot,
ser perjudicials per al cos. Casualment, dels colors, el blau és el de més baixa freqüència;
llavors, hi ha alguna cosa al cel que fa reflexar el raig de llum.
Nen1 : Ha de ser la pols o la humitat de l'ambient (fa pocs dies es va fer un experiment on
s'explicava la creació dels núvols a conseqüència de la humitat de l'ambient).
Nen 2 : Segur que quan el sol surt, el raig ha de travessar més atmosfera i, per això,
canvia de color.
A aquesta deducció es va arribar a la segona sessió, i el mestre només va intervenir de
manera significativa dues vegades; donant o facilitant informació necessària per a que
l'alumnat fes les relacions necessàries per arribar a una hipòtesis que s'apropa molt a
l'autèntic motiu de " Per què el cel és blau ".

EL TERMÒMETRE
El principi científic en el que es basa el termòmetre és la dilatació, una característica de la
matèria.
Treballem la dilatació i la relació amb la temperatura observant i analitzant el
funcionament del següent experiment

Material:
- Un pot de vidre (no cal que sigui gaire gran)
- Una palleta que no sigui opaca
- Plastelina per fer de tap del pot de vidre envoltant la
palleta.
- Alcohol i colorant (encara que no és indispensable, ajuda
a l'observació).
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Es monta el termòmetre.
Es dona a l'alumnat la fitxa 1 i es va omplint seguint les
indicacions.
És important escriure les prediccions abans de fer
l'experiment. Primer, llegeixen el què han de fer, després, fan
la predicció i, finalment, s'anoten el què han observat (el nivell
de l'alcohol és baix). Aniria bé fer una senyal amb rotulador
fixador per marcar el nivell fins on arriba l'alcohol per facilitar
així l’observació dels canvis.
Per a respondre la següent
qüestió es segueix el mateix
procediment : es fa la
predicció, després s'escalfa l'ampolla amb les mans i,
finalment, anotem què hem observat (el nivell de
l'alcohol puja per la palleta).

Per acabar, fem una posada en comú de les
observacions realitzades, les idees suggerides i les
explicacions del fenomen.
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EL PSICRÒMETRE
Un psicròmetre és un conjunt de dos termòmetres (un sec i un altre humit) que amb l'ajuda
d'unes taules, es pot saber el grau d'humitat relativa a l'ambient.
El seu muntatge és fàcil, només calen dos termòmetres, i modificar-ne un amb un tros de
tela de cotó que té com a finalitat mantenir el bulb del termòmetre sempre humit.

La diferència de temperatures, ajuda a conèixer la humitat relativa (annex 1).
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Amb la temperatura, la humitat relativa i la velocitat del vent (més endavant s'explica com
obtenir la velocitat del vent), es pot conèixer la sensació tèrmica gràcies a les taules de
l'annex 2 i 3 quan la temperatura és superior a 20º, en canvi, quan la temperatura és
inferior a 20º, es necessita la taula de l'annex 4.
A la classe, és recomanable tenir totes les taules penjades per a que, una vegada s'han
pres les mesures de temperatura seca, temperatura humida i velocitat del vent, poder
calcular amb facilitat la humitat relativa i la sensació tèrmica.

5

EL PLUVIÒMETRE

El pluviòmetre és l’aparell amb el que mesurem la quantitat d’aigua caiguda en un indret
durant un temps determinat. Per construir un pluviòmetre casolà necessitarem un pot de
vidre . Per graduar-ho serà necessari prendre algunes mesures i treballar la
proporcionalitat.

L'àrea del cercle es pot calcular per mitjà de la fòrmula “ r2 “ (“ “ és un valor constant de
3.14 i la “ r “ és el radi del pluviòmetre).
1 metre quadrat (1m2) és, una vegada passat a cm2, de 10.000cm2.
1litre equival a 100cl o també 1000ml. Parlar de mililitres és el mateix que parlar dels cm3
que podem observar a les xeringues; llavors, per cada 1ml que es recull en una àrea de
10 cm3 equival a un litre de pluja caiguda per metre quadrat.
La circumferència del nostre pot de vidre té un
diàmetre de 5,2 cm., en conseqüència un radi de
2,6 cm. que si apliquem la fòrmula de l'àrea del
cercle (r2) ens dona una àrea aproximada de 21
cm2.
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Tal i com hem raonat, de cada 10cm2 d'àrea, 1ml de pluja correspon a 1l. Com que el pot
de vidre té una àrea de 21cm2, al recollir 2,1 ml indicarà que ha plogut 1 l/m2.
D'aquesta manera, per a graduar la pluja al pot de vidre, només cal aconseguir una
xeringa i anar introduint 2,1 ml al pot i fer una marca que correspondria a un litre. O també
recollir en una proveta graduada els mililitres i fer la correspondència.
Amb aquestes dades, es pot fer la fitxa “El pluviòmetre”

EL PENELL
Aquesta sessió es dedica únicament a explicar què és el centre de masses.
Definició del centre de masses: "Punt d’un cos on es pot considerar concentrada la massa
d’aquest cos". (Institut d'Estudis Catalans).
Una altra explicació seria: Imaginem que la matèria es condensa tota en un únic punt,
però conservant les característiques d'estabilitat i posició de manera que si se li aplica una
força el resultat seria el mateix que sobre tot el cos.
El centre de masses acostuma a ser el mateix que el punt de gravetat. Per poder-ho
entendre millor, es poden observar els diferents centres de masses d'aquests objectes.

El centre de masses es troba just al mig dels objectes. Però en el cas d'un cos inclinat el
centre de masses és fonamental per a l'equilibri.
Buscar el centre de masses d'un cos homogeni és senzill.
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Si la verticalitat del centre de masses cau sobre el peu de la figura, aquesta no s'inclina,
però en el moment en que caigui fora de la base, el cos s'inclinarà cap a un costat.

Al trobar el centre de masses, si està situat damunt del seu peu, el cos es manté en
equilibri. En aquestes fotos es pot observar que el centre de masses es troba al mig de la
balança.

Evidentment, si el centre de masses no es troba al mig, la balança es desequilibra i com a
conseqüència el braç s'inclina.
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Tots els cossos tenen un centre de masses que els fan mantenir l’equilibri, amb aquests
experiments, es busca trobar el centre de masses en una llauna de refresc (foto 5 i 5 bis) i
en un artilugi fet amb una ampolla i un tros de fusta (foto 6 i 6 bis).
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Foto 5

Foto 6

Foto 5 (bis)

Foto 6 (bis)

Les mides exactes del tros de fusta són específiques per a cada ampolla, però per a que
tingueu una referència explicaré els detalls a tenir en consideració.
El coll de l'ampolla
ha de ser allargat.

.
Ha de tenir un sortint
per a que l'ampolla es
pugui ancorar bé al tros
de fusta.

El forat de la fusta ha de ser el
més ajustat possible al coll de
l'ampolla.

El tall de la fusta és de 45º, el procediment ha estat:
- Tallar la fusta en forma de rectangle però més allargat del que es necessita.
- Fer un forat només un parell de milímetres més gran que la part del sortint del coll de
l'ampolla.
- Fer el tall de 45º a l'altre extrem de la fusta.
- Segurament, encara no estarà equilibrat i caurà fàcilment, llavors, hem d'anar retallant a
45º la fusta fins trobar el punt on el centre de masses cau sobre la base oblíqua de la
fusta. Un consell a seguir: tallar mig centímetre cada vegada un cop ens apropem a la
possible situació d'estabilitat.
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Una vegada tenim el material necessari, podem fer: "Com posaries la llauna en equilibri
sobre un cantó?" i "L'equilibri increïble".
.
Referent a la fitxa: "Com posaries la llauna en equilibri sobre un cantó?". Els dibuixos
explicatius haurien de semblar-se als que hi ha a sota.

(Dibuix de la llauna amb una mica d'aigua)

(Dibuix de la llauna buida)

El centre de masses
quan la llauna és
buida, cau fora del
cantó i la llauna no
pot mantindre
l'equilibri.

En afegir aigua, el
centre de masses
es desplaça
situant-se just
damunt del cantó
de la llauna.

Referent a la fitxa: "L'equilibri increïble", hi ha una foto, a sota, que pot servir de referència
per al dibuix que es demana.

L'important és adonar-se que
es manté l'equilibri per que el
centre de masses cau sobre
el peu de la fusta.
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Fabricació del penell
Per a fer el penell s'ha fet servir xapa, cargols i rosques per a nivellar-lo.
Per a que pugui pivotar, de la deixalleria, s'ha agafat l'eix d'una persiana i, per a fer que el
fregament sigui el mínim possible, s'han fet servir armelles. A continuació, hi ha unes fotos
detallades sobre tot el procés de construcció juntament amb una plantilla per a poder-ho
fer. Annex 5

Per a fer el penell, només calen dues peces unides amb un enganxador especial per als
metalls.

Aquest eix de persiana es va agafar d'un abocador proper. És ideal per a que el penell
pugui pivotar.
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Per evitar que el vent tregui el penell, se li ha soldat un cargol a la punta; i per a que tingui
el menor fregament possible, se li han afegit 3 armelles.

Li hem pintat la Rosa dels vents i hem comprovat que el penell estigui ben equilibrat.

Aquest és el resultat final.
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L'ANEMÒMETRE (velocitats angular i lineal).
Per a fabricar l'anemòmetre cal reunir un material molt divers:
2 CDs o DVDs.
3 Topes de porta.
1 Mesurador de velocitat de bicicleta.
1 Rotor de disc dur.
El més difícil de trobar és el rotor de disc du. Per aconseguir-ho, s'han d'explicar les
diferents parts de l'ordinador amb l'objectiu de que algun alumne pugui aconseguir un disc
dur.
La fitxa: "Parts de l'ordinador" ajuda a conèixer les diferents parts de l'ordinador.
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Fabricació de l'anemòmetre.
A l'igual que amb la fabricació del penell, aquí hi ha unes fotos on es pot observar amb
detall la seva construcció.

Una vegada tenim el disc dur, el desmuntem per tal d'aconseguir el rotor.

Aquest és el rotor del disc dur que té com a particularitat una resistència al fregament molt
petita.
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Necessitem 3 topes de porta que es modifiquen per adaptar-los.

Els dos CDs, s'enganxen i es retallen amb tisores per a que tinguin la forma més
adequada.

Es compra un velocímetre de bicicleta i s'adapta a l'anemòmetre.
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Vistes de la part inferior i superior.

Finalment, es pot veure
com queda el nostre
anemòmetre instal.lat.
Però, el velocímetre, en
realitat, el que fa es
comptar les voltes gràcies
al joc d'imants. Amb la
quantitat de voltes que fa
en un minut (revolucions
per minut), i el radi de gir,
es pot conèixer quina és la
velocitat lineal.

A la classe, ja es coneix què és un anemòmetre; ara toca explicar el seu funcionament.
Per a fer-ho, es dona als alumnes la fitxa: "Les rodes de la bicicleta" on es fan servir
diferents conceptes: el de revolucions per minut o per hora i la proporcionalitat.
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EL BARÒMETRE
Un baròmetre és un instrument que serveix per a mesurar la pressió atmosfèrica, és a dir, el pes que
exerceix l'aire sobre una superfície.
.
Abans de començar la construcció del baròmetre vam treballar el concepte de pressió atmosfèrica a partir
de les següents propostes:

1- Què és la pressió?
La Pressió és la força que empeny un objecte sobre un altre; d'aquesta manera, al
caminar fem pressió sobre el terra, i evidentment, fem més pressió quan estem drets
sobre una sola cama que si repartim el pes entre les dues.
Amb l'aire passa el mateix. Damunt nostre hi ha una quantitat enorme d'aire que pesa i
exerceix una pressió sobre tots els cossos, per demostrar-ho, augmentarem la pressió
o la disminuirem (farem el buit)
A la primera part de la fitxa: "Què és la pressió?", es posa un globus petit dins d'una
xeringa i, sense treure el tap per evitar que surti l'aire, es pressiona amb l'èmbol fent
que la pressió de l'aire dins la xeringa augmenti i, en conseqüència, el globus dins la
xeringa es fa més petit. Aquest mateix experiment es pot fer amb una llaminadura
(núvol) o amb escuma d'afaitar, que al tenir al seu interior petites bombolles d'aire, es
contrauen o s'expandeixen igual que el globus.

Si ho fem al contrari, és a dir, posem el globus, es treu el tap, presionem l'èmbol fins a
treure tot l'aire, posem el tap i a continuació estirem l'èmbol provocant l'efecte de buit,
s'observa com el globus, o en aquest cas, el núvol s'expandeix.
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L'aire dins el globus, al baixar la pressió, intenta ocupar tot l'interior de la xeringa.
L'efecte del buit és tan fort que fins i tot es pot arribar a aixecar una taula. (Observeu el
globus expandit de l'interior de la xeringa).

2- L’aire pesa
Estem acostumats a pensar que l'aire no pesa, i més, quan observem com un globus
ple de nitrogen s'enlaira sense esforç. En canvi, la resposta més sorprenent que
contesten els astronautes al tornar a la terra a la pregunta: "Un cop surts de la teva
càpsula espacial, què és el primer que et sorprèn?", acostuma a ser: "L'aire, és tan
dens que costa respirar".
Damunt de les nostres espatlles hi ha 500 quilos d'aire que el nostre cos suporta
durant les vint-i-quatre hores del dia. No ho notem perquè el cos està adaptat i el
contraresta amb la pressió sanguínia, però és molt més fàcil d'entendre és si es pensa
en els peixos.
Un metre cúbic d'aigua pesa 1000 quilos. No cal fer gaires càlculs per adonar-se d'un
fet que es repeteix tots els estius a la platja: una persona amb una superfície de mig
metre quadrat, com podria ser un nen de cicle superior, bussejant a dos metres de
profunditat, suporta 1000 quilos d'aigua damunt seu, que només els nota amb una
certa pressió sobre la oïda i els pulmons.
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Aquest pes de l'aire ens ajuda a entendre els experiments de la fitxa: "Qui ho fa?"
amb tres experiments.
La primera part es fa amb una ampolla i una pilota de ping-pong.

No és indispensable que l'ampolla estigui totalment plena d'aigua, però sí que és molt
important que la pilota s'ajusti al coll de l'ampolla.

Per a la segona part, es necessita una tela de fil i una ampolla de vidre. Com que és
una tela de fil, l'aigua la travessa amb facilitat, per això, la podem acabar d'omplir.
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Per a la tercera part, canviarem la tela de fil, per una bena de farmàcia.

És molt important que l'ampolla mantingui la verticalitat. Si travessem la bena amb un
escuradents, es pot observar, com a l'introduir-lo, cauen unes gotes d'aigua i
posteriorment, sura a la superfície.
Si es fa una lleu pressió sobre la bena, es pot observar com entren bombolles a
l'ampolla al mateix moment que cau una mica d'aigua.
En aquest últim experiment, no només intervé la pressió atmosfèrica, també ho fa la
tensió superficial que s'explica a la propera sessió.
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3- La tensió superficial
A la superfície de l'aigua i només a l'aigua es produeix la tensió superficial.
Les molècules (o partícules, si ho volem explicar de manera més senzilla), d'aigua
s'atreuen entre elles per unes forces d'atracció similar als imants.

Però, a la superfície, com que no hi ha molècules a la part superior, la força d'atracció just
a la capa superior és més forta.

Aquesta atracció més forta s'anomena tensió superficial, i és la responsable que el
Sabater pugui caminar per damunt de l'aigua; de la vermellor a la pell quan saltem en
planxa a la piscina; de la formació de les gotes al vidre quan plou i, en el cas, del pot
invertit ple d'aigua tapat amb la bena de farmàcia de la sessió anterior, ajuda a que l'aigua
no caigui.

23

En aquest experiment de les fitxes "La tensió superficial" i "Agafem velocitat amb la tensió
superficial" s'experimenta com una moneda pot surar gràcies a la tensió superficial i què
passa quan es trenca la força d'unió entre les molècules.
A la fitxa "La tensió superficial", s'ha de posar una moneda a la superfície de l'aigua. Es
pot fer amb una agulla o, fins i tot, amb un filferro pla però, si s'aconsegueix una moneda
d'alumini, l'efecte, a més de ser molt més espectacular, hi ha molta més seguretat de que
surti amb èxit. En aquest cas, s'ha fet amb una antiga pesseta d'alumini.

A la fitxa "Agafem velocitat amb la tensió superficial", la fletxa i l'espiral són de plàstic, que
ja per naturalesa suren. El sabó trenca la tensió superficial i, al produir-se aquest
moviment de les molècules de la superfície, fa que la fletxa es mogui cap al davant i
l'espiral faci un gir rotatori.
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4- El regle i el diari
Un altre experiment on es pot constatar que l'aire pesa és el que farem a la fitxa: "El
regle i el diari".
Damunt un regle del que sobresurten uns centímetres, estenem un paper de diari que
ha de quedar ben pla, fent el possible per treure tot l'aire de sota el diari.
Al donar un fort cop sobre la part del regle que sobresurt, aquest es trenca fàcilment.
L'explicació és ben senzilla: el regle per poder aixecar-se, ha de desplaçar no només
l'aire que hi ha damunt seu, sinó també la columna d'aire que hi ha damunt del paper
de diari i, és tant (ja que s'ha augmentat considerablement la superfície a aixecar) que
el regle no pot amb tot el pes de l'aire. Per aquest motiu es trenca.
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5- L’aire també empeny
La pressió de l'aire no només pot evitar que els objectes caiguin sinó que també poden
espentar cap amunt i, aquest és l'objectiu d'aquest dos experiments amb les fitxes:
"Pot ajudar el foc a l'aigua?" i "La font d'Heron".
A l'experiment de la fitxa "Pot ajudar el foc a l'aigua?" , la flama crema l'aire de dins
l'ampolla fent que la pressió disminueixi (es genera el buit). Per aquest motiu, la
pressió externa a l'ampolla empeny l'aigua per a que pugi per dins l'ampolla.
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A l'experiment de la fitxa "La font d'Heron" de la que no hi ha fotos per la complexitat
que comporta el muntatge, es dona el mateix principi, però en aquest cas, és l'aigua
qui primer empenta l'aire que per efecte dominó, torna a empentar l'aigua de l'últim pot
per a que pugi, generant la font inventada per Heron d'Alexandria, matemàtic i
enginyer del segle I.
L'experiment consisteix en reproduir aquest esquema:
Pot nº 1

Pot nº 2
Pot nº 3
És molt important que no entri aire per les juntures, com que n'hi ha tantes, fa que
l'experiment, encara que sorprenent, sigui d'un nivell de dificultat alt.

Pot nº 1

En afegir aigua al pot nº1, aquesta baixa
fins al pot nº 3 que pressiona l'aire cap al
pot nº 2, que, a la seva vegada, l'aire
pressiona fent que l'aigua pugi fins al pot
nº 1.
D'aquesta manera, s'aconsegueix per
pressió de l'aire una font que dura fins que
el pot nº 3 s'ompli d'aigua.
Hi ha una manera d'aconseguir que de la
font sempre ragi aigua, però aquest no és
l'objectiu.

Pot nº 2
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Pot nº 3

Construïm el baròmetre

El baròmetre és, juntament amb el pluviòmetre, l'aparell més fàcil de muntar. Es basa en
que l'aire pesa i, per tant, empenta una membrana.
Només cal un pot de vidre, un globus, una corda, una mica de cinta adhesiva i un palet
que magnificarà la vibració de la membrana.

Per al muntatge del baròmetre, només cal tallar el globus i fixar-lo amb la corda al pot de
vidre de manera que quedi amb una certa tensió per a, finalment, enganxar el palet al mig
del globus amb un tros de cinta adhesiva.

Per a graduar-lo, cal marcar algunes de les mides que ens proporciona qualsevol pàgina
web en un full i a partir d'aquest moment, sempre que la temperatura de la classe sigui la
mateixa (ja que la temperatura pot influir en l'aire que hi ha dins el pot de vidre),
proporcionarà de manera fiable la pressió atmosférica
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Annex 1: Taula per al càlcul de la humitat relativa.
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Annex 2: Taula per a calcular la sensació tèrmica a temperatura superior a 20 graus.
Amb la temperatura i la humitat relativa tenim el primer valor. A continuació, el portem a la taula dels vents (annex 3) i afegim o
restem el valor que ens doni. El resultat final és la temperatura de sensació tèrmica.
Humitat Relativa
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TEMP. (º C)

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

20

16

16

17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21

21

18

18

18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23

22

19

19

19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24

23

20

20

20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25

24

21

21

22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26

25

22

23

23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28

26

24

24

24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30

27

25

25

25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 31 33

28

26

26

26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 32 33 34 34 36

29

26

26

27 27 27 28 29 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35 35 37 38 40

30

27

27

28 28 28 28 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 45

31

28

28

29 29 29 29 30 31 31 31 33 34 35 36 37 39 40 41 45 45 50

32

29

29

29 29 30 31 31 33 33 34 35 35 37 39 40 42 44 45 51 51 55

33

29

29

30 30 31 33 33 34 34 35 36 38 39 42 43 45 49 49 53 54 55

34

30

30

31 31 32 34 34 35 36 37 38 41 42 44 47 48 50 52 55

35

31

32

32 32 33 35 35 37 37 40 40 44 45 47 51 52 55

36

32

33

33 34 35 36 37 39 39 42 43 46 49 50 54 55

37

32

33

34 35 36 38 38 41 41 44 46 49 51 55

38

33

34

35 36 37 39 40 43 44 47 49 51 55

39

34

35

36 37 38 41 41 44 46 50 50 55

40

35

36

37 39 40 43 43 47 49 53 55

41

35

36

38 40 41 44 45 49 50 55

42

36

37

39 41 42 45 47 50 52 55

43

37

38

40 42 44 47 49 53 55

44

38

39

41 44 45 49 52 55

45

38

40

42 45 47 50 54 55

46

39

41

43 45 49 51 55

47

40

42

44 47 51 54 55

48

41

43

45 49 53 55

49

42

45

47 50 54 55

50

42

45

48 50 55

Annex 3: Taula per a calcular la sensació tèrmica a temperatura superior a 20 graus.

Temperatura (ºC)
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Velocidad del
Velocidad del viento entre Velocidad del viento entre Velocidad del viento entre
viento menor
12,5 y 21,5 km/h
21,5 y 36 km/h
36 y 50 km/h
a 12,5 km/h

Velocidad de viento
superior a 50 km/h

20

0

-1

-3

-4

-4

21

0

-1

-3

-4

-4

22

0

-1

-2

-3

-4

23

0

-1

-2

-3

-4

24

0

-1

-2

-3

-4

25

0

-1

-2

-3

-4

26

0

-1

-2

-3

-3

27

0

-1

-2

-3

-3

28

0

-1

-2

-3

-3

29

0

0

-1

-2

-3

30

0

0

-1

-2

-2

31

0

0

-1

-2

-2

32

0

0

-1

-1

-1

33

0

0

0

-1

-1

34

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

+1

36

0

0

0

+1

+1

37

0

0

0

+1

+2

38

0

0

0

+1

+2

39

0

0

+1

+2

+2

40

0

0

+1

+2

+3

41

0

0

+1

+2

+3

42

0

0

+1

+2

+3

43

0

0

+1

+2

+3

44

0

0

+1

+2

+3

45

0

0

+1

+2

+3

46

0

0

+1

+2

+3

47

0

0

+1

+2

+3

48

0

0

+1

+2

+3

49

0

0

+1

+2

+3

50

0

0

0

+2

+3

Annex 4: Taula per a calcular la sensació tèrmica a temperatura inferior de 20 graus.

32

Annex 5: Penell
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