
“La Terra un sistema” LA HIDROSFERA 

LA TERRA UN PLANETA BLAU 
La Hidrosfera: aigua per tot arreu  

 
 

 

 

La terra es anomenada el Planeta Blau per que esta 
envoltada d’aigua. S’anomena Hidrosfera al conjunt 
d’aigua que es troba formant el Planeta Terra, Aquesta 
aigua es pot trobar en diferents llocs. Per al seu estudi  
es distingeix:  

L’aigua superficial, la que es troba sobre la geosfera 
formant les geleres, els mars, llacs i rius.  

L’aigua subterrània, aigua emmagatzemada i infiltrada 
en l’escorça de la geosfera. Aquesta aigua emergeix de 
manera natural a les fonts i brolladors o s’extreu de 
manera artificial  per mitja de pous. 

L’aigua de l’atmosfera, aigua que en part està en forma 
de vapor  o en forma de petites gotes formant els 
núvols. 

L’aigua de la biosfera, l’aigua que forma part dels 
essers vius. 

 

 
La hidrosfera una capa molt dinàmica 

1. En parelles poseu exemples de llocs on l’aigua passa d’una esfera a una altra 
del Planeta Terra de manera natural. 

 

A. superficial  A. atmosfèrica  

A. atmosfèrica  A. superficial  

A. de la biosfera  A. superficial  

A. superficial  A. de la biosfera  

A. superficial  A. subterrània  

A. subterrània  A. superficial Les fonts del Llobregat  
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La hidrosfera aigua molt desigualment repartida   
2. Per saber com es distribueix l’aigua i on es troba pots mirar i interpretar el gràfic 

i amb les dades que hi ha pots omplir la següent taula : 

 

Aigua Salada  

Llacs i rius  

Aigua subterrània  Aigua Dolça 

Glaceres i neus permanents  
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Representem la distribució d’aigua del mon amb ampolles1

3. Per fer-se una idea més clara i imaginar quina és la proporció en la que es 
troba cada tipus d’aigua podeu fer el  següent  experiment: 

 

• Necessitareu garrafes o ampolles d’aigua de plàstic transparent, i alguna 
proveta de 250, 100 o 10 ml per mesurar quantitats petites d’aigua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Imagineu que l’ampolla més gran la garrafa de 10 litres és tota l’aigua de la 
hidrosfera. 

• Agafeu una altra  garrafa i ampolles de diferents mides més petites per 
posar-hi la quantitat d’aigua proporcional que correspon a cada part. Poseu 
etiquetes a les garrafes indican la part que representen.  

• En primer lloc haureu de fer un petit càlcul per saber la quantitat que cal 
posar en cada ampolla.  

• El raonament que cal fer és: 

Si tota l’aigua de la hidrosfera fossin 10 litres o el que és el mateix 10.000 ml. 
Quanta aigua correspon als mars?, Quanta aigua dolça, i d’aquesta quanta 
els rius ... 

 

Es tracta de fer una proporció 

El  97,5 % de 10.000 ml són  97,5  x 1000 / 100 = 

El  2,5 % de 10.000 ml són 2,5 x 1000 / 100 =  

El ............. de ................... 

 

 

 
                                                 
1 Activitat adaptada a partir de la fitxa: “On ets, aigua?“ d’Intermon Oxfam 
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Com és que tot i ser el Planeta Blau hi ha problemes de manca d’aigua  

4. Un cop heu pres consciencia de la distribució de l’aigua a la hidrosfera (dades 
del gràfic) i tenint en compte a més la desigual distribució de l’aigua superficial 
(dades del mapa del mon) feu un text que respongui a la pregunta del títol. 

 

Abans de fer-lo podeu fer un mapa conceptual o un petit guió amb les idees 
més importants. 

 

 
 

Per veure la importància de l’aigua , les seves propietats, el seu funcionament, ... podeu mirar el  vídeo  

"L'aigua en joc" és un programa documental centrat en la qüestió de l'aigua a Catalunya. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31150
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