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ELS MISTERIS DE L’AIGUA 

 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta fotografia mostra el glaciar Ausfonna, un camp de gel localitzat al sud de l’illa 

de Nordlaustlandet. Aquesta és una de les set illes de l’arxipèlag de Svalbard (sols tres 

d’aquestes estan habitades), el qual forma part de Noruega i es troba a l’oceà Glacial 

Àrtic.  Ausfonna és el segon glaciar més gran del món, amb un volum d’uns 1900km2 i 

amb altituds que poden superar els 800 metres sobre el nivell del mar. A més, aquesta 

enorme massa de gel dóna lloc als icebergs més grans d’aquesta àrea, alguns dels 

quals es poden observar a la fotografia. A més dels humans, l’arxipèlag està habitat 

per distintes espècies de mamífers i aus, així com per plantes de dimensions menudes.  

PREGUNTES 

1. Podríem trobar un paisatge així al nostre país? Per què?  

 

2. Quins animals creus que poden viure al lloc que es mostra en la fotografia? Has 

tingut l’oportunitat de veure algun d’aquest animals alguna vegada, d’excursió o de 

viatge per el nostre país?  Per què creus que passa açò?  

 

3. Què tenen en comú els núvols, els icebergs i l’oceà? Com podries demostrar la teua 

resposta?  

 

4. Com es possible que els icebergs floten a l’aigua? Realitza algun experiment per 

tractar de donar resposta a aquest misteri.  

 

5. Penses que el glaciar es farà cada vegada més gran o més menut? Per què penses 

que es açò el que va a ocórrer? Has observat algun canvi en les temperatures al 

llarg de l’any? Quines conseqüències se’n deriven d’aquests? 
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CONCEPTES BIOLÒGICS O DE CIÈNCIES QUE PODEM TREBALLAR 

A partir de la fotografia i de l’explicació que l’acompanya es poden treballar un gran 

nombre de continguts propis de l’assignatura de ciències naturals. Així doncs, aquests 

són alguns d’ells:  

- Cicle de l’aigua 

- Estats de l’aigua 

- L’aigua: nutrient necessari per a la vida 

- Relacions entre vegetació i temperatura (adaptacions d’aquesta).  

- Agua salada – aigua dolça 

- Animals que suporten les baixes temperatures  

- Canvi climàtic  

- Existència de diversos ecosistemes al món 

 

OBJECTIUS  

La primera pregunta proposada està plantejada amb la intenció de que l’alumnat siga 

conscient de que un ecosistema com aquest no és possible al nostre país. Per altra 

banda, les preguntes 2 i 3 busquen que l’alumnat reflexione, es faça preguntes, 

elabore hipòtesis i tracte de demostrar-les fent xicotets experiments. Per últim, la 

qüestió dedicada a les dimensions del glaciar està plantejada amb l’objectiu de donar a 

conèixer el procés de canvi climàtic que estem vivint, així com algunes de les 

conseqüències, tant pròximes com llunyanes a l’alumnat, que es deriven d’aquest.  

 

 

 


