“La Terra un sistema”

LA HIDROSFERA

L’AIGUA, ON ÉS I COM CANVIA?
La Terra és anomenada el Planeta
Blau perquè està envoltada d’aigua.
La capa d’aigua o Hidrosfera no és una
capa contínua, ja que l’aigua es troba
distribuïda en diferents llocs i en estats
diferents.
Tot i això si que hi ha una certa
continuïtat
entre
pot
quedar
emmagatzemada o bé pot anar d’un
lloc a un altre i pot retornar al lloc
d’on en un altre temps va partir. Per
això es parla del Cicle de l’aigua

Els magatzems d’aigua a la natura. Localització i estat físic
El següent dibuix representa un tros d’un territori qualsevol. Si tu volguessis trobar
aigua en aquest territori on aniries? Pensa que es pot trobar aigua a més d’un punt.

1. Per tal d’identificar les diferents zones on pots trobar aigua segueix els següents
passos:
- Obre la imatge adjunta (Esquema_1.jpg) en un programa que et permeti pintar
l’interior. Es proposa el programa anomenat “Paint”. Aquest el trobaràs al teu
ordinador mitjançant la següent icona:
- Selecciona el mode “emplena amb un color”, tria un color (que no sigui el
negre) i comença a pintar els llocs on creguis que podries trobar aigua.
- Guarda la imatge (Anomena i desa) i copia-la al requadre blau que es troba a
continuació.
- Omple els requadres petits que trobaràs a dins del requadre de color blau amb
el nom de les diferents punts on creus que pots trobar aigua.
- Per acabar arrossega els requadres petits a sobre del punt que correspon.
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L’aigua a la natura: Magatzems, fluxos i canvis
A la natura podem trobar aigua a molts llocs diferents i en qualsevol dels tres estats
físics; sòlida, líquida o gas.
2. Fes una llista d’aquests llocs i de l’estat en que es troba l’aigua.

Lloc

Exemple

Estat

Geleres

Gelera de l’Aneto

Sòlid

Quins són els magatzems d’aigua a la Terra? Recorda que un magatzem és un lloc on
l’aigua hi entra, hi surt i pot estar-s’hi emmagatzemada durant un temps variable, que
pot anar des de pocs dies, fins a milers d’anys..
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L’aigua és mou d’un lloc a l’altre
Quins són els fluxos o canvis de lloc i o d’estat que es donen a la Terra?
3. Escriviu aquest canvis de la següent manera:

Aigua del riu

Circulació superficial

(aigua líquida)

Aigua del mar
(aigua líquida)

Fitxeu-vos que sobre la fletxa que indica el canvi i la direcció hi escrivim com ho fa per
anar d’un lloc a l’altre.
Els possibles processos o canvis que poden fer arribar l’aigua d’un lloc a l’altre són:
− Precipitació.
− Circulació superficial.
− Infiltració.
− Fusió.
− Evaporació.
− Condensació.
− Transpiració.
Per tal de facilitar la tasca a continuació teniu els quadres de text muntats de la
manera correcta. D’aquesta forma només cal que cliqueu dins dels diferents requadres
de guionets grisos per tal d’escriure la informació.

(Abans d’escriure dins dels requadres en gris, copieu aquesta imatge i utilitzeu-la per descriure
els altres canvis o fluxos)
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El motor dels canvis
Un cop heu escrit 5 o 6 canvis de lloc de l’aigua diferents heu d’assenyalar quina és la
causa del canvi. Si hi penseu veureu que hi ha dos grups de canvis:
a. Canvis provocats pel canvi de temperatura, els canvis d’estat
b. Els canvis provocats per la força d’atracció de la Terra la Gravetat.
Pel que fa als canvis provocats per canvis en la temperatura, que s’anomenen “Canvis
d’estat” trobem:
−

La calor fa que la temperatura de l’aigua pugi i afavoreix la seva evaporació o la
seva fusió si l’aigua està gelada.

−

La pèrdua de calor fa que la temperatura de l’aigua baixi i afavoreix la seva
condensació o solidificació.

El segon grup són els canvis provocats per la força d’atracció de la Terra i provoca
canvis de lloc. Aquests són:
−

Canvis a favor de la gravetat: circulació superficial, escorrentia, infiltració,
precipitació ...

−

Canvis en contra de la gravetat: transpiració, moviment del vapor d’aigua per les
corrents

4. Completa la taula posant una imatge i una explicació de cada un dels canvis. Per
buscar les imatges pots fer servir el cercador del Google.

Imatge del canvi

Nom i explicació
Condensació
És el canvi d’aigua ........................................a aigua
....................................provocat o causat
La condensació la podem observar o reconèixer...
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El camí de l’aigua un cicle
5. Busca una imatge del cicle de l’aigua i adjunta-la en aquest document:
Abans de triar-la feu la llista de criteris que cal tenir en compte per triar el dibuix
que representa millor el cicle.
Discutiu amb el company o companya.

En que hem de pensar per triar una bona representació del cicle de l’aigua?

Adjunta la imatge triada al requadre de continuació (pots fer ús del retalla i enganxa, dues
opcions que et sortiran si cliques el botó dret del ratolí).

Al requadre del costat escriu perquè has triat aquesta representació.

Web:
He triat aquesta representació del cicle de l’aigua perquè:

Si voleu més informació sobre el cicle de l’aigua podeu mirar una de les següents animacions:
http://www.ambientech.org/animat/animats/catala/anim_a_006.html
http://www.aldeaeducativa.com/Media/ciclo.swf
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