
OCEANÒGRAFS
PER UN DIA

“Investiguem el mar, compartim futur”
                   www.socib.es



Ana Bonilla i Verónica Ortiz, Servicio de Comunicació y Cultura Científica de l’ICTS SOCIB, 
Rosa Rodríguez, Delegació del CSIC en les Illes Balears, amb la colaboració de Marta Fernández.



INDEX

1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................................................................................... 2

2. OBJECTIUS ............................................................................................................................................................................3

2.1. Objectius generals ........................................................................................................................................................................................................................................ 3

2.2. Objectius específics ................................................................................................................................................................................................................................... 3

3. TAULA-RESUM UNITAT DIDÀCTICA ......................................................................................................................................5

4. UNITAT DIDÀCTICA ............................................................................................................................................................... 11

Bloc 1 · QUÈ ÉS L’OCEANOGRAFIA I QUÈ FA UN OCEANÒGRAF?.................................................................................................................................. 12

1.1. La importància dels oceans per a la vida al nostre planeta ........................................................................................................................................ 12

1.2. Què és l’oceanografia? ............................................................................................................................................................................................................................ 12

1.3. En què consisteix el treball d’un oceanògraf? ....................................................................................................................................................................... 12

1.4. Com i on treballen els oceanògrafs? ........................................................................................................................................................................................... 13

1.5. De les grans expedicions oceanogràfiques a la nova oceanografia ..................................................................................................................... 13

Activitats Bloc 1 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 14

Bloc 2 · UNA NOVA FORMA D’INVESTIGAR EL MAR: EL SOCIB ....................................................................................................................................... 16

2.1. El SOCIB i els nous observatoris oceànics, una nova forma d’investigar el mar ....................................................................................... 16

2.2. Instruments oceanogràfics i noves tecnologies marines ............................................................................................................................................ 16

Activitats Bloc 2 ......................................................................................................................................................................................................................................................17

Bloc 3 · EL MEDITERRANI, UN MINILABORATORI OCEÀNIC ................................................................................................................................................. 18

3.1. Característiques principals i importància científica del Mediterrani ..................................................................................................................... 18

3.2. Què són els corrents marins? .......................................................................................................................................................................................................... 18

3.3. Les tortugues oceanògrafes del SOCIB i els corrents ................................................................................................................................................... 19

Activitats Bloc 3....................................................................................................................................................................................................................................................20

Bloc 4 · CONEIXEM MILLOR EL CANAL D’EIVISSA .......................................................................................................................................................................22

4.1. Els corrents del canal d’Eivissa ........................................................................................................................................................................................................22

4.2. Com investiga el SOCIB els corrents d’Eivissa? ...............................................................................................................................................................22

Activitats Bloc 4 ....................................................................................................................................................................................................................................................23



2

1. INTRODUCCIÓ

El Sistema de Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB)

El Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) és l’única Infraestructura Científica i Tècnica 
Singular (ICTS) que existeix a la nostra comunitat autònoma. Una entitat pública constituïda pel Govern de les Illes Balears i 
el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que té la missió de avançar en el coneixement del Mediterrani dins el context 
global de la recerca oceànica al voltant de tres temes essencials: clima, salut de l’oceà i serveis en temps real. 

Aquesta ICTS monitoritza el Mediterrani a través d’un sistema multiplataforma constituït per múltiples instruments: boies 
oceanogràfiques i estacions fixes, perfiladors ARGO, estacions costaneres, radars d’alta freqüència i planadors submarins 
autònoms (gliders). També disposa d’un vaixell d’investigació d’última generació. Tots aquestes eines tecnològiques de 
l’anomenada “nova oceanografia” generen una Important base de dades oceanogràfiques en la que se incorporen els 
procedents de satèl·lits i de tortugues equipades amb sensors (animal tracking). Aquesta informació, processada i avalada 
per estrictes controls de qualitat està disponible al web del SOCIB en obert i en temps real. Amb aquestes dades a més 
SOCIB desenvolupa productes i serveis destinats a Tècnics R + D + I, a gestors ambientals i del medi marí i costaner i també 
a usuaris i professionals del mar, ports i costes. Alguns dels productes desenvolupats són aplicacions, Seboards, informes 
de sensibilitat ambiental, etc.

El SOCIB també investiga sense perdre de vista l’aplicabilitat dels seus resultats, d’aquesta manera el coneixement 
d’excel·lència generat pel SOCIB sobre els processos oceànics i els corrents marins permet, a la pràctica, per exemple: 
determinar amb més exactitud: la distribució de fitoplàncton, la dispersió de larves, les zones d’acumulació de plàstics, la 
trajectòria de nàufrags o la deriva d’hidrocarburs entre altres aplicacions que possibiliten una gestió més eficaç i sostenible 
del medi marí. 

Conscients de la necessitat de posar en valor el paper de l’oceanografia a la conservació dels oceans i de fomentar la 
cultura oceànica per formar ciutadans amb bons coneixements sobre els oceans, des de 2012 SOCIB ha realitzat més de 
40 esdeveniments als quals han assistit més de 26.000 persones. També ha dissenyat més de 126 recursos educatius i 
divulgatius i ha aconseguit que les webs d’alguns dels seus projectes educatius superin les 220.000 visites. Tot això prova 
l’interès que les ciències marines i la salut dels oceans desperten en tots els públics. 
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La importància de la Cultura Oceànica. 

L’oceà és font d’aliment, energia, minerals i, cada vegada més, de medicaments. Regula el clima de la Terra, alberga la major 
diversitat de vida i d’ecosistemes. Molts de nosaltres no som conscients de com les nostres accions diàries afecten la 
salut de l’oceà, a la seva sostenibilitat i molts dels recursos dels quals depenem. A més, la majoria desconeixem de quina 
manera la salut de l’oceà influeix en la nostra vida quotidiana, i l’abast global i la importància del mar i dels oceans en termes 
mèdics, econòmics, socials, polítics i mediambientals. No obstant això hi ha una molt escassa cultura oceànica, és el que es 
coneix com “la ceguesa de la mar”. Aquesta manca de formació i sensibilització es podria contrarestar millorant l’accés a 
una educació precisa i fiable sobre el medi marí a l’escola i programes divulgatius que reforcin la connexió de la ciutadania 
amb l’oceà. Aquesta és l’essència de la cultura oceànica: entendre la influència que exerceix l’oceà sobre l’ésser humà i la 
influència que l’ésser humà exerceix sobre l’oceà.

Compromesos amb la investigació docent i la formació del professorat

El Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) especialment durant els últims anys - a través 
del projecte Medclic: el Mediterrani a un clic - Obra Social “la Caixa”, ha tingut la voluntat d’involucrar al professorat per 
aconseguir la sensibilització de la comunitat educativa respecte aspectes ambientals marins. Concretament el SOCIB 
ofereix a la comunitat educativa informació actualitzada sobre activitats, projectes, recursos didàctics, esdeveniments, 
formació i qualsevol altre tipus d’iniciatives destinades a donar suport a l’educació formal i no formal en l’àmbit de les 
ciències marines i l’oceanografia.

Unitat didàctica. Oceanògrafs per un Dia

Oceanògrafs per un Dia és una material didàctic que té com a objectius, que l’alumnat entengui la importància de l’oceà 
per mantenir la vida del planeta, conegui els conceptes bàsics de la investigació oceanogràfica i el treball d’oceanògraf i 
sàpiga identificar i distingir entre l’oceanografia tradicional i la nova oceanografia. L’alumnat coneixerà també les principals 
característiques del Mediterrani i comprendrà la importància de la seva investigació. Al mateix temps s’introduirà la labor de 
les institucions científiques que desenvolupen la seva tasca investigadora envers el Mediterrani, com el SOCIB o el CSIC. 

2. OBJECTIUS

2.1. OBJECTIUS GENERALS

- Apropar la tasca del SOCIB a la comunitat educativa i a la societat eivissenca.
- Donar a conèixer les noves tecnologies que el SOCIB utilitza per investigar i monitoritzar el Mediterrani, posant com 

a eixample, el canal d’Eivissa.
- Ampliar els continguts relacionats amb les ciències marines i l’oceanografia.
- Contribuir al foment de la cultura oceànica a l’illa d’Eivissa mitjançant activitats que acosten la recerca que es 

desenvolupa a les Illes Balears.

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS

 2.2.1  Objectius de contingut

- L’alumnat entén la importància de l’oceà per mantenir la vida del planeta.
- L’alumnat coneix els conceptes bàsics de la recerca oceanogràfica i la feina d’oceanògraf.
- L’alumnat és capaç d’identificar i distingir entre l’oceanografia tradicional i la nova oceanografia.
- L’alumnat reconeix què és el SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears) i la seva 

metodologia de feina, així com les tecnologies i els instruments que utilitza.
- L’alumnat reconeix les principals característiques del Mediterrani i entén la importància d’investigar el Mediterrani.
- L’alumnat comprèn les característiques del canal d’Eivissa i la seva importància ecològica.
- L’alumnat coneix els planadors submarins (gliders) i el radars d’Eivissa i la seva funcionalitat.
- L’alumnat coneix les missions de “glider” al canal d’Eivissa i el tipus de dades que aquestes recullen.
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 2.2.2  Objectius procedimentals

- L’alumnat desenvoluparà l’esperit crític i científic.
- L’alumnat serà capaç d’identificar les diferents tecnologies marines.
- L’alumnat realitzarà senzills experiments i observacions relacionats amb els corrents marines.
- L’alumnat serà capaç d’identificar les diferents tecnologies marines i reconèixer les funcions del sistema 

multiplataforma.

 2.2.3  Objectius relacionats amb valors

- L’alumnat valora la importància de l’oceà per fer possible la vida a la Terra.
- L’alumnat aprecia la recerca al Mediterrani i el valor científic del canal d’Eivissa.
- L’alumnat valora les aportacions de les institucions científiques com el SOCIB per a conèixer, preservar i 

gestionar els recursos marins de les Illes Balears.
- L’alumnat augmenta el seu respecte pel medi ambient marí i es consciència de les seves problemàtiques.
- L’alumnat valora el progrés cientificotècnic i la seva aplicació a la recerca oceanogràfica.
- L’alumnat valora el canal d’Eivissa com a zona de gran interès científic i ecològic.
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3. TAULA-RESUM UNITAT DIDÀCTICA:
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Bloc 1 
QUÈ ÉS L’OCEANOGRAFIA I QUÈ FA UN OCEANÒGRAF

CONTINGUTS

- 1.1. La importància dels oceans per a la vida al nostre planeta.

- 1.2. Què és l’oceanografia?

- 1.3. En què consisteix el treball d’un oceanògraf?

- 1.4. Com i on treballen els oceanògrafs?

- 1.5. De les grans expedicions oceanogràfiques a la nova oceanografia.

OBJECTIUS

- L’alumnat entén la importància de l’oceà per mantenir la vida del planeta.

- L’alumnat coneix els conceptes bàsics de la investigació oceanogràfica i el treball d’oceanògraf.

- L’alumnat és capaç d’identificar i distingir entre l’oceanografia tradicional i la nova oceanografia.

PROCEDIMENTS - L’alumnat desenvoluparà l’esperit crític i científic.

VALORS - L’alumnat valora les aportacions de les institucions científiques com el SOCIB per a conèixer, 
preservar i gestionar els recursos marins.

ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 
APRENENTATGE

JOC     “Quin oceanògraf/a ets tu?”

Amb aquesta activitat l’alumnat serà capaç d’identificar la feina de cada tipus d’oceanògraf i 
familiaritzar-se amb el que fan.

VÍDEO     “N’Ana, una oceanògrafa del segle XXI”

N’Ana, una oceanògrafa real ens explica la seva experiència al mar i en la recerca marina i ens contarà 
les expedicions clàssiques de l’oceanografia tradicional i la nova oceanografia.
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Bloc 2 
UNA NOVA FORMA D’INVESTIGAR EL MAR: EL SOCIB

CONTINGUTS
- 2.1. El SOCIB i els nous observatoris oceànics, una nova forma d’investigar el mar.

- 2.2. Instruments oceanogràfics i noves tecnologies marines.

OBJECTIUS - L’alumnat coneix què és el SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció costaner de les Illes Balears) i la 
seva metodologia de feina, així com les tecnologies i els instruments que utilitza.

PROCEDIMENTS - L’alumnat serà capaç d’identificar les diferents tecnologies marines i reconèixer les funcions del 
sistema multiplataforma.

VALORS - L’alumnat valora el progrés cientificotècnic per a la recerca.

ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 
APRENENTATGE

PUZLE      “El Puzle-Repte Multiplataforma”

Els alumnes assumiran el repte de construir un puzle en el qual es mostra una imatge de les noves 
tecnologies del SOCIB.
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Bloc 3  
EL MEDITERRANI, UN MINILABORATORI OCEÀNIC

CONTINGUTS

- 3.1. Característiques principals i importància científica del Mediterrani.

- 3.2. Què són els corrents marins?

- 3.3. Les tortugues oceanògrafes del SOCIB i els corrents.

OBJECTIUS - L’alumnat reconeix les principals característiques del Mediterrani i entén la importància d’investigar-ló.

PROCEDIMENTS - L’alumnat realitzarà experiments i observacions senzills relacionats amb els corrents marines.

VALORS - L’alumnat aprecia i valora la recerca al Mediterrani.

ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 
APRENENTATGE

VÍDEO     “El Mediterrani des de la NASA”

L’alumnat podrà veure el moviment dels corrents marins del Mediterrani des de la part més oriental, 
visualitzar les costes fins a arribar a les illes Balears i, en concret, situar-se des de l’espai al canal d’Eivissa.

JOC     “Veritable o Fals”

L’alumnat debatrà i entendrà les aplicacions reals per a les quals s’utilitzen
les dades i models, productes del SOCIB.

RECURS WEB      “Cercant na Cannoli! (visor)”

L’alumnat comprendrà les característiques del canal d’Eivissa i la seva importància ecològica.
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Bloc 4
CONEIXEM MILLOR EL CANAL D’EIVISSA

CONTINGUTS
- 4.1. Els corrents del canal d’Eivissa.

- 4.2. Com investiga el SOCIB els corrents d’Eivissa?

OBJECTIUS

- L’alumnat comprèn les característiques del canal d’Eivissa i la importància dels seus corrents des del 
punt de vista ecològic.

- L’alumnat coneix com es formen el corrents marins.
 
- L’alumnat descobreix els instruments oceanogràfics del SOCIB al canal d’Eivissa.

- L’alumnat coneix els gliders i la seva funcionalitat al canal d’Eivissa.

PROCEDIMENTS - L’alumnat observarà com es formen els corrents marins.

VALORS - L’alumnat valora el canal d’Eivissa com a zona de gran interès científic i ecològic.

ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 
APRENENTATGE

 
EXPERIMENT     “Masses d’aigua”

L’alumnat descobrirà com es formen els corrents a través d’aquest experiment.

RECURS WEB      “Segueix el glider” 

L’alumnat coneixerà el planador submarí o glider, les missions al canal d’Eivissa i el tipus de dades que 
aquestes recullen.
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UNITAT DIDÀCTICA

Bloc 1
QUÈ ÉS L’OCEANOGRAFIA I QUÈ FA UN OCEANÒGRAF?

1.1. La importància dels oceans per a la vida al nostre planeta
1.2. Què és l’oceanografia?
1.3 En què consisteix el treball d’un oceanògraf?
1.4. Com i on treballen els oceanògrafs?
1.5. De les grans expedicions oceanogràfiques a la nova oceanografia

Activitats Bloc 1

Bloc 2
UNA NOVA FORMA D’INVESTIGAR EL MAR: EL SOCIB

2.1. El SOCIB i els nous observatoris oceànics, una nova forma d’investigar el mar
2.2. Instruments oceanogràfics i noves tecnologies marines

Activitat Bloc 2

Bloc 3
EL MEDITERRANI, UN MINILABORATORI OCEÀNIC

3.1. Característiques principals i importància científica del Mediterrani
3.2. Què són els corrents marins?
3.3. Les tortugues oceanògrafes del SOCIB i els corrents

Activitats Bloc 3

Bloc 4
CONEIXEM MILLOR EL CANAL D’EIVISSA

4.1. Els corrents del canal d’Eivissa
4.2. Com investiga el SOCIB els corrents d’Eivissa?

Activitats Bloc 4
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Bloc 1

QUÈ ÉS L’OCEANOGRAFIA I QUÈ FA UN OCEANÒGRAF

1.1. La importància dels oceans per a la vida al nostre planeta

Els oceans són molt importants! Proporcionen la meitat de l’oxigen que respirem, regulen el clima del planeta i a més ens 
aporten energia i aliment! Alberguen el 90% de la biodiversitat de la Terra. I amb espècies molt diferents: des del peix més 
petit (Paedocypris progenetica) de 7,6 mm a l’animal més gran, la balena blava (Balaenoptera musculus) de 33m.

Per tant, observar-los, estudiar-los i investigar-los és molt important per a conèixer-los i entendre’ls millor. D’això s’encarreguen 
els científics del mar o oceanògrafs.

Sabies que “La mar de ciència” és un concurs de dibuix, vídeo i relat
al qual pots presentar-te i gaudir d’una campanya oceanogràfica?

1.2. Què és l’oceanografia?

L’oceanografia es la ciència que estudia els mars i els oceans. N’engloba molts aspectes diferents: els corrents marins, 
les marees, les ones i altres moviments de l’aigua, els organismes marins i els hàbitats on viuen, la tectònica de plaques i 
aspectes i processos geològics del fons marí, l’ecologia marina i la química tant de l’aigua de mar com dels intercanvis 
entre l’aigua i l’atmosfera o la litosfera, entre d’altres. Veiem, doncs, que l’oceanografia es combina amb disciplines 
tan variades com la química, la física (i la meteorologia, dins la física), la geologia i la biologia, per tal d’obtenir un 
coneixement global de l’oceà i entendre millor els processos que hi tenen lloc. La paraula oceanografia ve del grec 
Ωκεανός, ‘oceà’, i γράφω, ‘descriure’, i en realitat fou emprada per primera vegada en francès (oceanographie) l’any 
1584. Es podria dir, doncs, que l’oceanografia com a ciència és relativament jove, tot i que l’estudi dels oceans ha estat 
sempre molt lligat a la història de la humanitat.    

1.3. En què consisteix el treball d’un oceanògraf?

Segons què observem del mar i quines dades prenem per investigar-lo, podem distingir entre quatre tipus d’oceanografia:

- L’oceanografia física observa i estudia els processos del mar: les ones, els corrents, les marees, la temperatura de 
l’aigua, etc., ja que, la calor i el fred de les diferents zones de l’oceà influeixen en el clima de tot el planeta. També 
estudia com canvien la costa i les platges observant com es mou la sorra i els efectes de les tempestes.

- L’oceanografia química estudia l’aigua del mar, investiga la quantitat de nutrients i oxigen i com els organismes 
vius, com el plàncton, agafen aquests components. També estudien els contaminants del mar i com afecten els 
organismes marins. Sabies que el oceà es torna més àcid?

- L’oceanografia geològica investiga la formació dels fons marins: les muntanyes, les valls i els volcans submarins! 
A més a més, estudia l’edat dels oceans i com han anat canviant amb els anys!

- L’oceanografia biològica, o biologia marina, estudia els organismes marins, recopilant dades, prenent mostres que 
s’analitzen al laboratori i observant les espècies des del mar, bussejant i prenent imatges amb càmeres i posant 
especial interès en les espècies que estan en perill d’extinció!

Vols pujar a bord i convertir-te en oceanògraf/a?

ACTIVITAT 1: QUIN OCEANÒGRAF/A ETS TU?



13

1.4. Com i on treballen els oceanògrafs?

• Als vaixells oceanogràfics

Els oceanògrafs treballen en alta mar a bord dels vaixells de recerca. Surten amb vaixell i fan campanyes per obtenir dades 
de l’oceà (temperatura, salinitat de l’aigua, tipus d’espècies, contingut de nutrients...), per la qual cosa poden passar sis o set 
setmanes al mar! Fins i tot un any!, com l’expedició marina Malaspina, amb científics espanyols del CSIC, els quals van 
navegar al voltant del món!

• Als laboratoris

Al laboratori, els oceanògrafs usen tecnologies per analitzar l’aigua de mar i els seus components i estudien els processos 
de l’oceà i com viuen les espècies.

• Al mar amb instruments oceanogràfics

Els científics utilitzen instruments que prenen dades del mar des de diferents llocs. Alguns estan instal·lats a la costa, com 
els radars, altres orbiten en l’espai, com els satèl·lits. Les boies naveguen amb els corrents o es mantenen fixes al mar i els 
gliders planegen i treballen sols per les profunditats!

• Als centres de dades

Aquí es recullen les dades dels diferents instruments oceanogràfics que hi ha al mar. S’hi fan càlculs i amb l’ajuda d’ordinadors 
molt potents, els oceanògrafs físics fan prediccions per obtenir informació de l’acumulació de plàstics i contaminants, la 
deriva d’hidrocarburs i vessaments i la trajectòria dels nàufrags i dels vaixells a la deriva.

1.5. De les grans expedicions oceanogràfiques a la nova oceanografia

A través de la història, la humanitat sempre ha sentit fascinació pel mar. Aquesta curiositat l’ha impulsat a solcar mars i 
oceans des d’èpoques remotes i a dur a terme grans expedicions per tal d’estudiar-los.

El naixement de l’oceanografia moderna s’estableix amb l’expedició Challenger, L’expedició va durar quasi quatre anys (del 
1872 al 1876), ja que va ser la primera organitzada específicament per recollir dades sobre alguns aspectes del medi marí, 
que incloïen la temperatura oceànica, la química de l’aigua, la geologia dels fons, els corrents i la vida marina.

A partir del segle XX, el desenvolupament de nous i innovadors instruments de mesura va permetre fer estudis més 
precisos de l’oceà.

Hem après com els científics marins o oceanògrafs prenen les mostres a bord de vaixells oceanogràfics i campanyes al 
mar, però... i si et mareges? I si no t’agrada estar fora de casa tantes setmanes? I si els temporals de l’hivern no deixen 
navegar el vaixell ni permeten que els científics treballin i prenguin dades? 

Si passés això, es perdria molta informació sobre els oceans i, per tant, encara coneixeríem menys del 5% de l’oceà, que és 
el que actualment coneixem! 

 

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies els científics podem explorar el mar 365 dies a l’any les 24 hores del 
dia amb boies, radars i planadors submarins i també amb satèl·lits. El desenvolupament de satèl·lits amb sensors remots 
(en la dècada del 1960) ha representat un avenç enorme: els satèl·lits permeten prendre imatges completes dels oceans i 
detectar huracans i tsunamis per a la previsió meteorològica, la pesca comercial, les prospeccions petrolíferes, les rutes de 
navegació i multitud d’estudis científics.

N’ Ana, una oceanògrafa del segle XXI, ens conta la seva història en aquest vídeo, com ha canviat la forma d’investigar l’oceà 
des que ella era petita i com s’investiga ara al SOCIB.

Sabies que coneixem millor l’espai exterior que l’oceà?

ACTIVITAT 2: N’ANA, UNA OCEANÒGRAFA DEL SEGLE XXI
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iACTIVITAT 1:

QUIN OCEANÒGRAF/A ETS TU?

Títol de l’activitat Quin oceanògraf/a ets tu? (joc)

Duració Aula amb suport audiovisual / 15 minuts

Objectius
Aquesta activitat consisteix en un primer acostament al món de l’oceanografia i les diferents branques 
en l’estudi de l’oceà (oceanografia física, biològica, química i geològica).
A més, pretén transmetre l’esperit de recerca dels científics a bord d’una expedició multidisciplinària.

Desenvolupament

1. L’aula es disposa en cercle, per facilitar la comunicació interna entre grups i la interacció i el diàleg 
comú amb l’educador. Podem col·locar totes les cadires en cercle i la rosa dels vents al centre

2. Els alumnes es divideixen en 4 grups utilitzant els 4 punts cardinals (nord ,sud ,est, oest), i introduïm 
el concepte mariner de l’orientació dins l’oceà, propi de les expedicions i del món marí.

3. Una vegada formats els grups, es col·loquen separats en la sala: al nord, els geòlegs; al sud, els 
biòlegs; a l’oest els físics i a l’est, els químics.

4. Per dinamitzar i introduir els conceptes, es van agafant “mostres” oceanogràfiques que prenem 
en aquesta campanya multidisciplinària. Els alumnes discuteixen en grup i trien quina mostra 
correspon a cada equip: 

4.1. Mostra dels geòlegs: mostra de sediment de la muntanya Nao Mound (muntanya submarina a 
l’oest de Formentera, dins el canal d’Eivissa).

4.2. Mostra dels químics: clorofil·la dissolta en l’aigua a 50 metres de profunditat.
4.3. Mostra dels biòlegs: larves de tonyina a l’aigua al nord de San Antoni.
4.4. Mostra dels físics: mesures de temperatura de l’aigua que passa pel Vedrà (illot emblemàtic, al 

sud d’Eivissa, dins el canal d’Eivissa).
5. Posada en comú i introducció d’on treballa cada tipus d’oceanògraf (vegeu la unitat didàctica).

Materials
- Suport digital: ordinador o tauleta.
- Rosa dels vents en suport físic.
- Targetes impreses de les 4 mostres.

Conceptes clau Oceanografia, oceanògraf, oceanògrafa

ACTIVITATS BLOC 1
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ACTIVITAT 2:

N’ANA, UNA OCEANÒGRAFA DEL SEGLE XXI

Títol de l’activitat N’Ana, una oceanògrafa del segle XXI (vídeo)

Duració 10 minuts

Objectius Els alumnes entendran com s’han investigat els oceans (oceanografia tradicional) i com s’investiguen ara 
(nova oceanografia) a través del testimoni i l’experiència des de petita de n’Ana, una oceanògrafa actual.

Desenvolupament

1. Projecció del vídeo “N’Ana, una oceanògrafa del segle XXI”.
2. Formulació de preguntes sobre el vídeo per reforçar la comprensió sobre el que han vist i escoltat:

2.1. Pregunta 1: Per què n’Ana prefereix investigar des de terra en lloc de fer-ho des d’un vaixell? 
2.2. Pregunta 2: Quina és “l’altra manera de navegar” de la qual parla n’Ana, l’oceanògrafa? 
2.3. Pregunta 3: Quants instruments oceanogràfics utilitza n’Ana per investigar?

3. Petita conclusió, comentaris i tancament de l’activitat.

Materials - Video: “N’Ana, una oceanògrafa del segle XXI” (enllaç).

Conceptes clau Oceanografia tradicional, nova oceanografia, noves tecnologies, SOCIB, Multiplataforma

http://medclic.es/es/resources/detail/24
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Bloc 2

UNA NOVA FORMA D’ INVESTIGAR EL MAR: EL SOCIB

2.1.  El SOCIB i els nous observatoris oceànics, una nova forma d’investigar el mar

El SOCIB, Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, és l’ única Infraestructura Científica i Tècnica 
Singular (ICTS) que existeix a la nostra comunitat autònoma.

A mitjan segle XX van començar a crear-se altres instituts de recerca i sistemes de observació a les zones costaneres de 
pràcticament tots els països.

El SOCIB constitueix un avenç en la manera d’observar els oceans! Té un vaixell d’última generació, però el més important 
és que observa i investiga el Mediterrani els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia!, gràcies als instruments oceanogràfics 
(boies, radars, satèl·lits, gliders...) 

Tots aquests instruments integren el que es diu sistema multiplataforma del SOCIB. A més, hi ha algunes tortugues 
oceanògrafes que ajuden als científics del SOCIB en la seva tasca! 

Aquesta forma d’investigar el mar es diu nova oceanografia. Al SOCIB, un equip de treball de 30 tècnics i investigadors, fan 
feina cada dia des del mar, però també des de la seva seu i centre de dades, situat a Palma de Mallorca (Parc Bit). 

Tota aquesta informació (dades recollides pels instruments) ens ajuden a entendre millor el Mediterrani.

A més, el SOCIB ofereix a través de la seva web www.socib.es i app, informació útil per conèixer l’estat del mar i les platges. 

2.2.  Instruments oceanogràfics i noves tecnologies marines

El SOCIB investiga al mar Mediterrani i, més en concret, al mar Balear. Els seus instruments oceanogràfics estan distribuïts 
en superfície i en profunditat i també recullen dades des de terra, navegant o fins i tot des del cel amb satèl·lits! Tots els 
instruments prenen les dades que necessitem per conèixer millor el Mediterrani i fer prediccions de l’estat del mar. Els 
instruments principals del SOCIB són:

- Boies fixes, que prenen dades de la altura de les ones.
- Boies de deriva, que van derivant amb el mar per a conèixer els corrents superficials
- Radars, que estan instal·lats a terra i a través d’ones de ràdio ens proporcionen dades de la direcció i la velocitat 

dels corrents marins.
- Càmeres de vídeo, que estan instal·lades a hotels a les platges! Serveixen per fer el seguiment de la costa, que està 

en constant canvi, per l’acció de l’onatge.
- Estacions meteorològiques, que mesurem la pressió atmosfèrica, la velocitat del vent o la temperatura de l’aire.
- Estacions del nivell del mar, que prenen dades dels corrents, la temperatura i la salinitat de l’aigua.
- Gliders o planadors submarines, que recullen dades de temperatura, salinitat, oxigen, clorofil·la.. Realitzen missions 

de manera autònoma durant setmanes o mesos! 

ACTIVITAT 3: REPTE MULTIPLATAFORMA

www.socib.es


17

ACTIVITAT 3:

REPTE MULTIPLATAFORMA

Títol de l’activitat  Repte Multiplataforma (puzle)

Duració 5 minuts

Objectius
Distingir entre els diferents instruments que formen part del sistema multiplataforma i localitzar-los 
a la superfície del mar, sota l’aigua o en l’espai construint un puzle amb la imatge pòster del SOCIB. 
Conèixer més a fons els diferents instruments.

Desenvolupament

1. El grup construeix de manera cooperativa el puzle del SOCIB. També podem dividir el grup en els equips 
d’oceanògrafs de l’activitat 1 i repartir-los les peces i després fer torns ordenats per col·locar-les.

2. Mentre es construeix el puzle, l’educador va aprofundint en l’explicació dels diferents instruments 
oceanogràfics del SOCIB, que operen al Mediterrani i, més en concret, al mar Balear.

3. Petita conclusió, comentaris i tancament de l’activitat.

Materials
- Puzle del sistema multiplataforma del SOCIB.
- Imatge del sistema multiplataforma del SOCIB (enllaç).

Conceptes clau Sistema multiplataforma, noves tecnologies marines, SOCIB

ACTIVITATS BLOC 2

http://repository.socib.es/repository/entry/show?entryid=4867a299-4158-4c5b-9343-f2b48a1dd9b4
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Bloc 3

EL MEDITERRANI, UN MINILABORATORI OCEÀNIC 

El Mediterrani és un mar que els investigadors consideren com un “mini laboratori”, ja que els corrents i altres fenòmens 
(com els remolins) que tenen lloc a la resta dels oceans succeeixen també al Mediterrani, i estudiant aquest mar més petit 
podrem comprendre millor els grans oceans!

Sabies que la NASA i la NOAA són les principals agències
internacionals que estudien l’espai, l’atmosfera i els oceans?

3.1.  Característiques principals i importància científica del Mediterrani

El Mediterrani es troba entre els continents d’Europa, Àfrica i Àsia; per això, es diu “mar entre terres”, i està unit a l’oceà 
Atlàntic per l’estret de Gibraltar, al sud d’Espanya.

El Mediterrani és un mar petit i ple d’illes. Té una profunditat mitjana de 1.500 metres, però hi ha també fosses profundes de 
fins a 5.000 metres al sud de Grècia! També està geològicament actiu! Hi ha volcans en erupció, com l’Etna, a Sicília (Itàlia).

És un mar molt petit en comparació amb els altres mars del planeta. No obstant això, al Mediterrani hi viuen moltes 
espècies! Concretament, 12.000, les quals constitueixen un 10% del total de les espècies marines que s’han descobert! A 
més a més, algunes viuen únicament al Mediterrani i podem dir que són espècies “endèmiques”. Per tant, és molt important 
investigar, gestionar i preservar aquest mar.

Sabies que fa 6 milions d’anys que el mar Mediterrani
es va assecar i es va tornar a omplir?

Imagina el Mediterrani sense aigua! Gràcies a l’obertura de l’estret de Gibraltar, el Mediterrani ara és viu!

3.2.  Què són els corrents marins?

Els oceans, encara que semblin molt homogenis des de fora, estan recorreguts per corrents marins molt diferents entre si: 
alguns són més freds, altres més càlids, d’altres més salats. Podríem dir que els corrents semblen rius dins del mar. Hi ha 
corrents marins superficials i altres de més profunds. 

Els corrents estan sempre en moviment i alguns animals marins com les balenes, les tonyines, o les tortugues els utilitzen 
per a ajudar-se en els seus viatges migratoris.

La seva dinàmica és vital no només per als organismes marins, sinó també perquè ajuden a distribuir la calor pel 
planeta, amb la qual cosa contribueixen alhora a la distribució dels grans climes. A més a més, col·laboren a suavitzar 
el clima litoral a les zones costeres. 

Els corrents superficials solen estar impulsats pels vents mentre que la circulació profunda està marcada tant per la 
salinitat com per la temperatura. L’aigua més densa s’enfonsa i deixa que el seu lloc a la superfície l’ocupin masses 
d’aigua menys denses.

ACTIVITAT 4: EL MEDITERRANI DES DE LA NASA



19

El SOCIB investiga els corrents marins per conèixer la deriva d’hidrocarburs, l’acumulació de plàstics, la dispersió de larves, 
la distribució de fitoplàncton i la trajectòria de nàufrags. Aquesta informació permet aplicacions molt valuoses per a la 
societat, com millorar els rescats al mar, fer més eficients les actuacions davant crisis ecològiques al mar (vessaments, 
etc.) o conèixer millor les zones de posta d’algunes espècies com la tonyina vermella, amb la qual cosa es contribueix a una 
gestió pesquera més sostenible. 

  

Sabies que el mar Balear és una de les tres úniques zones
del món de reproducció de la tonyina vermella de l’Atlàntic?

3.3.  Les tortugues oceanògrafes del SOCIB i els corrents

Les tortugues utilitzen els corrents per desplaçar-se per l’oceà. En general els agraden les aigües més càlides, ja que són 
animals de sang freda.

Al mapa següent, podem veure la distribució de les tortugues oceanògrafes del SOCIB. Mitjançant l’antena (satèl·lit) que les 
localitza, podem veure com es mouen pel Mediterrani i proporcionen informació molt útil als investigadors. 

Veiem que es distribueixen més pel sud del Mediterrani, i això és degut al fet que les aigües en aquesta zona sud són 
més càlides. El corrent d’aigua que ve per l’estret de Gibraltar procedent de l’Atlàntic viatja per la superfície i escalfa més 
per l’efecte del sol. En canvi, les aigües del nord de les Balears són més fredes i riques en nutrients, ja que acaben de pujar 
des de les profunditats per passar pel canal d’Eivissa.

Na Cannoli, una tortuga rescatada a Eivissa, ha treballat com a tortuga oceanògrafa al canal d’Eivissa. Ha aportat informació 
als científics sobre la seva posició, la temperatura de l’aigua del mar i la fondària en la qual neda. 

Recordes que les tortugues viatjaven d’un costat a un altre de l’oceà a través dels corrents? 

ACTIVITAT 5: VERITABLE O FALS

ACTIVITAT 6: CERCANT NA CANNOLI!
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ACTIVITAT 4:

EL MEDITERRANI DES DE LA NASA

Títol de l’activitat  El Mediterrani des de la NASA (animació)

Duració 10 minuts

Objectius
A través d’una animació de l’agència espacial de la NASA ubiquem els alumnes des de l’aire en 
l’observació a gran escala de l’oceà, cap al mar Mediterrani. Recorden on està ubicat i coneixeran la 
importància científica d’aquest mar i el concepte de “laboratori a petita escala”.

Desenvolupament

1. El vídeo de la NASA mostra els corrents superficials en moviment, des del límit est del Mediterrani 
i fins a l’oest, on connecta amb l’oceà Atlàntic. Volem mostrar el moviment del mar i el flux de les 
masses d’aigua i dels corrents: 

1.1. Introduïm el moviment planetari: sabem que la terra gira per rotació terrestre i també al voltant 
del Sol. Per això, el planeta està en moviment i, per tant, també ho està l’oceà! Ho veiem en el vent 
que empeny les onades, en els animals que viatgen pels corrents marins a gran velocitat i en 
l’entrada d’aigua des de l’Atlàntic cap al Mediterrani!

1.2. Gràcies a aquest continu desplaçament de l’aigua es genera un transport constant, no només 
de calor i fred ( determinants per al clima), sinó també de nutrients necessaris per a la vida dels 
organismes marins. 

2. Connectem aquesta activitat de visualització i enteniment del concepte de corrents oceànics amb 
un altre vídeo amb un exemple més proper: les tortugues que viatgen a través dels oceans (en 
Nemo, la tortuga Samy).

Materials
- Vídeo dels corrents del Mediterrani de la NASA (enllaç).
- Tall de la pel·lícula “Buscant en Nemo”.

Conceptes clau Sistema multiplataforma, tecnologies marines, SOCIB, Mediterrani

ACTIVITATS BLOC 3

https://www.youtube.com/watch?v=-hJmjoowwGU
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ACTIVITAT 5:

VERITABLE O FALS

Títol de l’activitat Veritable o Fals (joc)

Duració 2 minuts

Objectius Amb el joc de Veritable / fals, els alumnes debatran i entendran les aplicacions reals per a les quals 
s’utilitzen les dades, els models i els productes del SOCIB.

Desenvolupament

1. Lectura dels enunciats i comentaris.
2. Preguntes:

2.1. Rescatar persones a la deriva.
2.2. Conèixer on s’acumulen els plàstics al Mediterrani i si arribaran meduses fins a la nostra 

platja favorita.
2.3. Actuar amb rapidesa en casos d’accidents ambientals.
2.4. Conèixer millor les zones de fresa d’algunes espècies, com la tonyina vermella de l’Atlàntic.

3. Petita conclusió, comentaris i tancament de l’activitat.

Materials - Preguntes Veritable o Fals.

Conceptes clau Sistema multiplataforma, tecnologies marines, models numèrics, aplicacions científiques, SOCIB

ACTIVITAT 6:

CERCANT NA CANNOLI!

Títol de l’activitat Cercant na Cannoli! (visor)

Duració Aula amb suport audiovisual / 5 minuts

Objectius
Les tortugues oceanògrafes del SOCIB, mostren els seus moviments i a través del mapa del 
Mediterrani, ens fixem que ens porten al canal d’Eivissa. Cercant na Cannoli, la tortuga oceanògrafa 
eivissenca del SOCIB, situem els alumnes en el context de l’oceanografia del canal.

Desenvolupament

1. Cliquem en l’enllaç web amb el visor de tortugues mediterrànies marcades del SOCIB. Triem la 
tortuga marcada més propera a Eivissa, com si fos na Cannoli, la tortuga que va ser recuperada i 
reintroduïda al mar com a tortuga oceanògrafa.

2. Els corrents del sud del canal són més càlids, i per això podem veure les tortugues en aquesta zona 
a través del visor.

3. Comentaris i connexió amb l’experiment dels corrents.

Materials - Web del SOCIB: visor on es troben les tortugues oceanògrafes al Mediterrani (enllaç). 

Conceptes clau Noves tecnologies marines, SOCIB, tortugues oceanògrafes, canal d’Eivissa, corrents

http://apps.socib.es/dapp/?status=all&platformtypes=turtle
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Bloc 4

CONEIXEM MILLOR EL CANAL D’EIVISSA

4.1.  Els corrents del canal d’Eivissa

El SOCIB estudia amb atenció aquesta àrea, ja que és una zona de gran interès científic i ecològic. La interacció entre les 
masses d’aigua menys salines provinents de l’oceà Atlàntic i les aigües més salines del Mediterrani propicia, en aquest indret, 
una major biodiversitat, ja que les aigües són molt riques en nutrients i serveixen d’aliment a diversitat d’espècies.

ACTIVITAT 7: EXPERIMENT DE MASSES D’AIGUA

4.2.  Com investiga el SOCIB els corrents d’Eivissa?

Amb radars. N’hi ha dos, un a Sant Josep (Puig des Galfí), i l’altre a Formentera (Cap de Barbaria). També investiga amb 
planadors submarins que recullen temperatura, salinitat, oxigen, clorofil·la i profunditat, i també amb hidròfons per escoltar 
els animals marins.

A followtheglider.socib.es podem seguir les missions del SOCIB en temps real. 

Voleu que mirem ara on és el glider i quines dades està recollint?

ACTIVITAT 8: SEGUEIX EL GLIDER
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ACTIVITAT 7:

EXPERIMENT DE MASSES D’AIGUA

Títol de l’activitat Experiment de masses d’aigua. (experiment)

Duració 10 minuts

Objectius
Visualitzar a tall d’experiment i de manera pràctica el que passa amb les masses d’aigua de diferents 
característiques. Aproximació a la formació dels corrents marins i el transport de nutrients, sals, 
temperatura i plàstics a través dels corrents.

Desenvolupament

1. Preparació de l’experiment:
1.1. Presentació del tanc d’aigua .
1.2. Separació del tanc. 
1.3. Preparació de les masses d’aigua: afegeix unes gotes de tint a l’ampolla amb la dissolució 

salina. Tenyeix de diferent color l’ altra massa d’aigua, menys salina, agafant aigua de l’aixeta 
amb un recipient.

1.4. Aboca les dues “masses d’aigua” a cada compartiment del tanc.
1.5. Lleva la divisió i interpreta què succeeix amb les masses d’aigua!

2. Relació de l’experiment amb el xoc de masses d’aigua de diferent salinitat i densitat, amb el 
moviment i els corrents de l’oceà. 

3. Visualització de com es plàstics es mouen també pels corrents.
4. Petita conclusió, comentaris i tancament de l’activitat.

Materials

- Tanc d’aigua amb envà divisori (material suggerit: porexpan).
- Colorants alimentaris de colors diferents. 
- Ampolla d’aigua amb sal dissolta (75 g/l).
- Aigua de l’aixeta.

Conceptes clau Corrents, salinitat

ACTIVITAT 8:

SEGUEIX EL GLIDER

Títol de l’activitat Segueix el glider (recurs web)

Duració 5 minuts

Objectius L’alumnat coneix el planador submarí o glider, les missions al canal d’Eivissa i el tipus de dades que recullen.

Desenvolupament
1. Cliquem en l’enllaç web. A la secció Explora es mostraran les missions de glider actuals.

2. Triem un glider i descobrir el nom que té, la distància que ha recorregut, la temperatura de l’aigua...

Materials - Web “Follow the glider” (enllaç).

Conceptes clau Noves tecnologies marines, SOCIB, glider, canal d’Eivissa

ACTIVITATS BLOC 4

http://followtheglider.socib.es
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