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ÉS FREDA L’AIGUA DEL MAR ? 

 
 
En aquest bloc d’activitats es treballa la interpretació d’un gràfic funcional, en particular 
la significació del pendent d’una recta, en el cas concret de les funcions lineals que fan 
correspondre el valor de la temperaturta mitjana de l’aigua del mar a cada una de les 
diferents fondàries. 
A partir de taules de valors que proporcionen les temperatures mitjanes en poblacions 
de diverses altituds i de poblacions properes i allunyades del mar, es demana que es 
reflexioni com l’altitud sobre el nivell del mar i la major o menor proximitat del mar 
influeix en el clima d’una població. Per fer-ho, se suggereix que les dades que aporten 
les taules es representin gràficament per tal de facilitar la interpretació de la 
informació. 
Finalment, també es demana una reflexió sobre la relació entre la temperatura ambient 
d’una població costanera i la temperatura de l’aigua de mar davant d’aquella mateixa 
població en els diversos mesos de l’any, a partir d’informació que s’aporta en taules.  
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ÉS FREDA L’AIGUA DEL MAR ? 
 

El gràfic que teniu a continuació és la reproducció d’un que hi ha a la part lateral d’una 
vitrina que es troba tot just entrant a mà esquerra a l’àmbit 2, “Des d’on es pesca?”, 
del Museu de la Pesca de Palamós. 
 
 

 
 
Activitat 1 
 
En el gràfic hi ha reflectida la relació que existeix entre la fondària marina i la 
temperatura mitjana de l’aigua. Però veient el gràfic també podeu deduir altra 
informació, com per exemple: 
 

1. Quina és la zona del mar que s’anomena zona epipelàgica ? 
 

2. Quina és la zona del mar que s’anomena zona mesopelàgica ? 
 

3. Quina és la zona del mar que s’anomena zona batipelàgica ? 
 
Les tres paraules que acabem d’esmentar “epipelàgica”, “mesopelàgica” i 
“batipelàgica” provenen del grec i totes estan formades pel mot “pelàgica” més un 
prefix, respectivament “epi”, “meso” i “bati”. 
 
Coneixeu altres paraules que comencin amb aquests prefixos ? Si no en coneixeu, 
busqueu-ne al diccionari i, a partir de les paraules que trobeu deduïu què volen dir 
aquest prefixos. 
 
Coneixeu alguna altra paraula que acabi amb “pelàgic” o “pèlag” ? 
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Busqueu informació o deduïu quin és el significat de la paraula “pelagos” en grec. 
 
Activitat 2 
 
Veient el gràfic podeu discutir i respondre de manera raonada les preguntes següents: 
 

1. Quina és la temperatura mitjana de l’aigua del mar a la zona epipelàgica? 
 

2. Quina és la zona del mar on baixa d’una manera més pronunciada la 
temperatura a mida que ens anem enfonsant ? 

 
3. Quants graus centígrads disminueix la temperatura, a la zona mesopelàgica, 

cada vegada que descendim 100 metres ? 
 

4. Quants graus centígrads disminueix la temperatura, a la zona batipelàgica, cada 
vegada que descendim 1000 metres ? I si descendim 100 metres ? 
(Suposeu que a 3000 m de fondària la temperatura de l’aigua és pràcticament 
de 0ºC) 

 
Activitat 3 
 
En el clima, i per tant en les temperatures, d’una localitat hi influeixen molts factors: 
l’altura sobre el nivell del mar, la latitud, la proximitat del mar, … 
 
1. A continuació teniu les temperatures mitjanes mensuals al llarg de l’any 2003 a tres 
poblacions de Catalunya que estan aproximadament a 0 metres, 500 metres i 1000 
metres d’altura sobre el nivell del mar: Castell d’Aro (10 m), Oliana (506 m) i Prades 
(975 m). 
 
En el primer quadre hi ha les temperatures mitjanes de cada mes i l’anual, en el segon 
la mitjana mensual de les temperatures màximes diàries i la mitjana anual de les 
màximes, i en el tercer la mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries i la 
mitjana anual de les mínimes. 

 
 
Mitjanes 2003 

 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Castell d’Aro 8,2 8,1 11,2 13,8 18 24,1 25,3 26,3 20,6 15,8 12,8 9,3 16,2 
Oliana 3,2 3,5 9,2 12,1 16,8 24,4 24,7 25,9 18,3 11,9 8,9 4,2 13,7 
Prades 2,3 1,8 6,8 8,8 13,1 20,1 20,4 21,7 15,2 10 7,4 3,8 11 
 
Mitjanes de temperatures màximes 2003 
 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Castell d’Aro 14,1 12,4 16,5 18,6 23 29,9 30,6 32,3 25,9 20,1 18,1 14,5 21,4 
Oliana 9,3 9,6 17,1 19,3 24,7 33,6 32,6 33,4 24,7 17,6 14,2 9,4 20,6 
Prades 6,6 5,6 13 14,3 19,3 26,3 27 29 21,2 14,5 11,9 7,7 16,4 
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Mitjanes de temperatures mínimes 2003 
 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Castell d’Aro 2.9 3,7 6,2 8,6 13 17,8 19,3 20 15,5 11,7 8,3 4,8 11 
Oliana -1,8 -1,1 1,9 4,7 8,8 15,7 17,1 17,6 12,6 7,5 5,1 0,4 7.4 
Prades -1,3 -1,4 1,7 3,7 7 14 13,8 15,2 10,1 6,3 3,7 0,5 6,2 
 
Comenteu les temperatures dels quadres. Us pot anar bé fer tres gràfics on compareu 
l’evolució de les temperatures a les tres poblacions. 
 
Feu-vos preguntes com ara: 
 
- quant descendeix la temperatura mitjana anual d’una població per cada 500 metres 
que augmenti la seva altura sobre el nivell del mar ? A què atribuïu que la variació de 
temperatura sigui menor que en el descens marí ? 
 
- per què la població que a l’estiu té les temperatures màximes més altes és Oliana? 
 
- quins factors poden influir perquè les temperaturas mínimes més altes a l’hivern 
corresponguin a Castell d’Aro ? 
 
 
2. A continuació teniu tres quadres on es reflecteixen les temperatures al llarg dels 
mesos de l’any 2003 a Lleida i Castell d’Aro. Són dues poblacions situades a un nivell 
relativament baix sobre el nivell del mar (Lleida és a 165 m d’altura sobre el nivell del 
mar i Castell d’Aro a 10 m), però es diferencien entre altres coses, en el fet que una és 
al costat del mar i l’altra és allunyada del mar. 
   
Mitjanes 2003 
 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Castell d’A 8,2 8,1 11,2 13,8 18 24,1 25,3 26,3 20,6 15,8 12,8 9,3 16,2 
Lleida 4,6 5,9 10,5 13,5 18,1 24,8 25,2 25,6 19,4 14,2 9,5 6,3 15 
 
Mitjanes de temperatures màximes 2003 
 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Castell d’A 14,1 12,4 16,5 18,6 23 29,9 30,6 32,3 25,9 20,1 18,1 14,5 21,4 
Lleida 11,2 11,8 19,2 21,7 26,2 33,7 33,6 35,2 27,1 20 14,9 11,2 22,3 
 
 
Mitjanes de temperatures mínimes 2003 
 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Castell d’A 2.9 3,7 6,2 8,6 13 17,8 19,3 20 15,5 11,7 8,3 4,8 11 
Lleida -0,9 0,5 3,3 6,2 10,1 16,3 16,5 17,2 13,2 9,2 4,9 1,9 8,3 
 
Comenteu les dades dels quadres i observeu com influeix la proximitat del mar en les 
temperatures de les dues poblacions. Us pot ser útil fer gràfics a partir de les dades 
que us aporten els quadres. 
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3. Finalment, teniu informació sobre les temperatures a Barcelona durant l’any 2002 i 
la temperatura de l’aigua del mar davant de Barcelona a un metre de fondària. 
 
Any 2002 . Temperatura mitjana de Barcelona i de l’aigua de mar davant de 
Barcelona, a 1 m de fondària 
 
 G F M A M J J A S O N D M.Anual 

Mar 12,8 12,9 14 14,9 17,2 20,2 24,3 24,8 23,1 21,4 18,1 14,9 18,2 
Mitjana 9 10,1 11,6 12,7 15,7 21,9 22,5 21 18,8 16,4 12,2 9,8 15,1 
Mit.màximes 12,2 14,8 15,8 17,2 20,3 27,2 28,1 25,8 23,2 20.8 16 12,7 19,5 
Mit. mínimes 6,8 7,1 8,8 9,8 12,2 18,1 18,7 17,5 16,1 13,7 9,7 7,8 12,2 
 
A partir de les dades del quadre, feu-vos la pregunta: “És freda l’aigua del mar?”. La 
resposta a aquesta pregunta, òbviament, no és ni sí ni no, sinó una argumentació que 
expliqui quina és la relació entre les temperatures d’una localitat costanera i la 
temperatura que té l’aigua del mar davant d’aquella localitat, durant els diferents 
períodes de l’any. 
 
 
Com hem anat veient, la temperatura d’una localitat depèn de diversos factors. Entre 
aquests factors, destaquen l’altura sobre el nivell del mar i la latitud de la població a 
l’esfera terrestre. 
 
La proximitat al mar, però, també té molta importància i es diu que el mar actua com a 
regulador tèrmic, ja que l’aigua necessita una aportació molt més gran d’energia 
calorífica que l’aire per augmentar la seva temperatura i, a més, tarda més en refredar-
se que l’aire, un cop s’ha escalfat. 


