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1. QUÈ ÉS UN GLIDER*

Un glider és un petit submarí no tripulat. Això vol dir que, a dins, no hi 
viatja ningú, entre d’altres coses perquè no hi cabria: només fa uns 2 
metres de llarg i pesa uns 50 quilos.

L’aparell s’utilitza per observar els mars i els oceans. Els científics l’in-
trodueixen dins l’aigua i el glider pren dades interessants sobre la tem-
peratura, la quantitat de sal, l’oxigen, etc. Com recull aquestes dades? 
Ho fa gràcies a uns sensors, capaços de mesurar tots aquests paràme-
tres i molt més.

Mira el vídeo a:

http://followtheglider.socib.es/
estudiantes/queesunglider/

¡Observa, així és un 
glider per dins!

BADIA DE 
NAVEGACIÓ*

És la part del processador responsable 
del mecanisme de navegació del glider.

Timó de cua
Gràcies a aquesta peça, el glider 
marca el rumb on s’ha de dirigir.

BUFETA
 Està molt a prop de l’antena. 

Quan el glider puja a la superfície, 
la bufeta s’omple d’aire. 

D’aquesta manera, s’aixeca la 
cua perquè les ones no cobreixin 
l’antena i pugui enviar i rebre les 

dades sense interferències.

ANTENA
Permet enviar les dades al 
laboratori i rep informació 
per canviar aspectes de la 

missió.

* Mira en el glossari les paraules ressaltades  amb un asterisc vermell
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Dades curioses

1

2

3Consumeix molt poca energia 
perquè es desplaça planejant, 
no té motor ni hèlix. 

Pot arribar a submergir-
se fins als 1.000 metres de 
profunditat. Pot enviar dades al laboratori 

i també rebre-les gràcies a 
l’antena.4

BATERIES
Poden ser de liti o d’alcalines. A 

partir d’elles, el glider obté energia 
per funcionar. A més, les bateries es 

desplacen cap endavant i cap enrere dins 
del submarí. Si es mouen cap endavant, 
l’ajuden a submergir-se. En canvi, si es 
mouen cap enrere, faciliten que pugi.

SENSORS
Serveixen per mesurar la 
temperatura de l’aigua, la 

sal, la clorofil·la, l’oxigen, la 
distància que el separa de 

terra, etc.

PISTÓ
S’omple i es buida d’aigua perquè el submarí 

se submergeixi o emergeixi. Si s’omple d’aigua, 
l’aparell se submergeix. Si es buida, aquest espai 
queda ple d’aire i el fa surar, empenyent-lo cap a 

la superfície.

BADIA DE CIÈNCIA*
És la part del processador responsable  

dels sensors científics.

ALES
Permeten al glider 

planejar per avançar 
pel mar.

Pot aconseguir una velocitat d’entre 
10 i 20 centímetres per segon en 
vertical. Però si els corrents són a 
favor i l’empenyen, pot arribar a una 
velocitat d’1 quilòmetre per hora.
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Pros i contres
Hi ha altres sistemes per obtenir dades del mar. Un d’ells és organit-
zar una expedició de científics, embarcar en un vaixell i partir durant 
un temps (de vegades dies, setmanes o mesos) per registrar tots els 
mesuraments. Quins avantatges i desavantatges presenta el glider 
respecte altres mitjans, com el vaixell?

Avantatges
Treballa 24 hores al dia, 7 dies a la 
setmana.

Recorre grans distàncies.

Realitza missions de llarga dura-
da.

És un sistema autònom no tripu-
lat, és a dir, no necessita, com el 
vaixell, un gran nombre de perso-
nes a bord. Per tant, és més eco-
nòmic.

Pot integrar un gran nombre de 
sensors per determinar moltes da-
des (temperatura, salinitat, cloro-
fil·la, oxigen.... fins i tot, sons!)

Permet obtenir dades en temps 
gairebé real.

Desavantatges
Es desplaça molt a poc a poc.

Només pot submergir-se fins als 1.000 
metres de profunditat, no arriba més 
endins!

No pot recollir mostres in situ. De fet, 
no disposa d’un braç que agafi mos-
tres de l’arena o de l’aigua, per exem-
ple. Només anota dades!

La resolució dels seus sensors encara 
és baixa, comparada amb la dels sen-
sors dels vaixells. 

La seva tecnologia és molt recent, en-
cara és un prototip. Per això, comet al-
gunes errades.

Perill! Pot trobar-se amb xarxes, 
plàstics, xocar amb el fons o contra 
vaixells...
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2. CoM FUNCIONA
Com puja i baixa dins el mar?
1. El glider té un pistó. Quan vol submer-

gir-se, l’omple d’aigua de mar i s’endin-
sa.

2. Quan vol tornar a la superfície, el pistó 
expulsa l’aigua.

3. L’espai on hi havia l’aigua s’omple d’ai-
re i això provoca que el glider pugi.

4. És com un flotador: si està inflat amb 
aire, flota; si no, s’enfonsa.

El recorregut del glider pas a pas

Laboratori
El científic decideix la missió del glider, i 
l’enginyer, que també n’és el pilot, intro-
dueix les dades dins el seu sistema opera-
tiu: la ruta, la profunditat màxima d’im-
mersió, el temps de contacte amb la base, 
les dades que ha de recollir i el període de 
temps per transferir-les , la informació que 
ha de transmetre, etc.

Enviament de dades
El glider, una vegada ha pujat a la super-
fície, connecta amb la seva antena i emet 
via satèl·lit les dades que ha recollit. Si és 
necessari, rep noves ordres. Mitjançant el 
GPS, s’orienta, detecta si els corrents l’han 
desviat i, si és així, corregeix el rumb. 

LlanÇament i navegació
Una vegada hem llançat el glider dins 
l’aigua, se submergeix i més tard torna a 
emergir*. Durant tota la missió realitza 
aquest moviment de pujada i de baixada. 
Metrestant, va incorporant dades. Obté 
l’energia per moure’s a partir d’unes bate-
ries alcalines o de liti. No té hèlix ni motor; 
per tant, consumeix molt poca energia. 
Llavors, com es desplaça? Ho fa gràcies a 
l’embranzida de les ales quan puja i baixa, 
i planeja dins l’aigua. Per contra, si ha de 
canviar de rumb, ho fa gràcies a un timó 
que incorpora a la cua.

Mira el vídeo a:

 o bé, a:   http://followtheglider.socib.es/estudiantes/comofunciona/
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Tornada a casa

La millor solució és que un glider torni a casa per si mateix. Però això pot provocar que 
consumeixi molta bateria. Llavors el consum s’ha de calcular bé des d’un principi perquè 
el submarí no quedi a la deriva.

De vegades val la pena seguir recollint dades científiques, malgrat la nau quedi sense ba-
teria. Si fos el cas, anirem a cercar el submarí on es trobi, tot i que no sempre sigui fàcil!

Què passa si es desvia?

Els corrents marins* són capaços de des-
viar el glider de la seva ruta. Quan s’adona, 
té la capacitat de corregir el seu “error”. 
Per exemple, si creu que han existit co-
rrents de direcció sud, apuntarà més cap 
al nord per corregir aquesta desviació.

Fi de la missió

La missió s’acaba perquè…

• S’havia decidit així des del principi.

• Hi ha hagut un error molt greu, com 
per exemple una fallada mecànica.

• S’estan esgotant les bateries.

• S’acosta una tempesta. Llavors li do-
narem l’ordre de submergir-se per 
esquivar-la i més tard continuar la 
missió. Però si el període de fort tem-
poral s’allarga, hem de recuperar-lo 
com més aviat millor!

Tenim un problema!
Hi ha molts de perills que aguaiten 

el glider mentre realitza la missió:

En qualsevol 
d’aquests casos, 
cal suspendre la 

missió i recuperar 
l’aparell!

Perills:
Fallades mecàniques o de software.

Cops amb vaixells, xarxes de pesca, boies...

Bateria en mal estat.

Fallades en les comunicacions, per culpa del 
mateix aparell o dels satèl·lits.

Aigües poc denses, que no el permeten tornar 
a la superfície.

Companys de viatge no desitjats, com ara 
mol·luscs o rèmores que s’aferren al glider i 
no el deixen navegar.

!

Quina durada tenen les bateries?
El glider no té motor. Per tant, 
consumeix tan poca energia 
com un telèfon mòbil. La que 
necessita l’obté d’unes bateries 
alcalines o de liti.

Això depèn...

• Del tipus de pila: les de liti duren més.

• De l’entorn: si té el corrent en contra, consumeix 
més bateria.

• De la missió: si ha de baixar a més profunditat, 
posar en funcionament molts de sensors o enviar 
dades diferents vegades al dia, consumeix més 
bateria.
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3. QUINES DADES RECULL
El glider anota dades de l’aigua del mar. Són dades de tipus físic, com la 
quantitat de sal o la temperatura; o de tipus bioquímic, com l’oxigen o la 
clorofil·la que hi ha dins l’aigua.

Paràmetres físics*: sal i temperatura

Penses que la quantitat de sal que hi ha dins l’aigua és igual a totes les parts 
del mar? O que la temperatura és la mateixa? Doncs, no! L’aigua que entra 
al Mediterrani des de l’oceà Atlàntic i a través l’estret de Gibraltar és menys 
salada, mentre que l’aigua de la part oriental és més salada. Per què? Doncs 
perquè a l’est del Mediterrani l’evaporació de l’aigua és major, i se s’evapora 

més aigua... la proporció de sal que queda dins el mar és més alta.

L’aigua del mar no és igual a la superfície que a les profunditats, ja 
que a la superfície és menys densa. La densitat depèn, entre d’al-
tres coses, de la sal i de la temperatura de l’aigua. Així doncs, quan 
mesurem la temperatura i la salinitat*, investiguem els canvis a la 
densitat de l’aigua. Aquests canvis influeixen en els corrents ma-

rins: si els coneixem, podrem esbrinar més coses sobre el movi-
ment dels corrents. També podrem investigar com influeix el temps 

atmosfèric* en el mar. Per exemple, si plou, la superfície de l’aigua refre-
da. En canvi, si fa molta de calor, la superfície de l’aigua s’encalenteix. I això, 
repercuteix en els corrents.

  Paràmetres bioquímics*: oxigen i clorofil·la*

L’oxigen i la clorofil·la de l’aigua són molt importants per als ecosistemes 
marins. D’una banda, l’oxigen és el que necessiten la majoria dels animals 
i de les plantes per sobreviure.  D’altra banda,  la clorofil·la ens serveix per 
saber la quantitat de fitoplàncton* que hi ha dins l’aigua. 

El fitoplàncton està format per petits microorganismes (semblants  a algues 
diminutes) que fan la fotosíntesi* i que tenen clorofil·la. Llavors, si hi ha 
molta de clorofil·la, és perquè hi ha molt de fitoplàncton. I això, és impor-
tant? Sí, ja que molts d’animals marins s’alimenten de fitoplàncton! A més, 
absorbeix una gran quantitat de CO2, és com si tinguéssim un bosc dins el 
mar, el “pulmó” de l’oceà.

Per què serveix 
conèixer la 

quantitat de sal 
i la temperatura 

de l’aigua?

* Mira en el glossari les paraules ressaltades  amb un asterisc vermell
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Com es llegeixen les dades que envia el glider?

Les dades que envia el submarí serveixen per elaborar gràfics. En un principi 
semblen difícils de llegir, però resulta més fàcil del que penses. 

Aquest és un gràfic de salinitat, és a dir, de la quantitat de sal que es troba dins 
l’aigua. L’aigua més salina l’hem pintada de color vermell; en canvi, la menys 
salina, de color blau.

Aquest és un gràfic de la temperatura del mar. Cada columna mostra el reco-
rregut del glider durant uns quants quilòmetres. Algunes són més profundes 
que d’altres. Això és perquè el submarí no arriba sempre a la mateixa profun-
ditat, ja que el fons del mar no és pla, de vegades hi ha elevacions, i el glider 
no pot baixar més perquè toparia amb el fons. 

SALINITAT

Aigua 
més 

salada

Aigua 
més 

dolça 

SALINITAT

Profunditat 
màxima a la que 
ha arribat el glider

Profunditat 
(En metREs)

Superfície 

DistÀncIA 
(en quilometres)

Quanta més sal té 
l’aigua, més pesa (és 
més densa). En pesar 
més, s’enfonsa. Per això 
les aigües de les 
profunditats són més 
salines (vermell) que les 
de la superfície (blau).

En aquest gràfic, justament 
a la superfície, l’aigua és més 
salina (veus el petit punt ver-
mell?). Això és degut a que 
hi ha hagut una gran evapo-
ració d’aigua (perquè li ha 
donat molt el sol) i la con-
centració de sal en aquest 
punt és molt alta. Com que 
la sal fa que l’aigua pesi més 
(és més densa), totduna 
s’anirà cap al fons del mar, 
deixant l’aigua menys salina 
(blau) a la superfície.

GRÀFICA TEMPERaTURA

profundiTAT
(en metrEs)

SUPERFíCIE

DistÀncia 
recorreguda  

Aigua 
més 

calenta 

Aigua 
més

 freda

TEMPERATURA
Però si, per exemple, a 
una zona que travessa 
el glider ha plogut o fa 
molt de fred, l’aigua 
de la superfície també 
pot ser molt freda.

A gran profunditat el 
gràfic es blau, perquè 
les aigües són més 
fredes (no tenen 
contacte amb el sol)

El glider ha 
baixat molt

El glider ha 
baixat poc
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Aquest és un gràfic de la quantitat de clorofil·la que hi ha dins l’aigua. On 
hi ha més clorofil·la està acolorit de vermell. On n’hi ha menys, de blau.

Aquest és un gràfic de la concentració d’oxigen que hi ha dins el mar. 
La zona amb més oxigen està pintada de color vermell, i la zona amb 
menys oxigen, de blau.

OXiGEN 

oxigen
Aigua 

amb 
menys 
oxigen 

Aigua 
amb més

 oxigen 

Profunditat 
(En metREs)

Superfície 

DistÀncIA 
(en quilometres)

A la superfície del mar la 
concentració d’oxigen és 
molt alta (vermell), perquè 
està en contacte amb 
l’atmosfera, i perquè el 
fitoplàncton (algues 
microscòpiques) fa la 
fotosíntesi, alliberant oxigen.

A aigües més profundes i ha menys oxigen 
(verd i blau). Justament en aquesta zona 
l’oxigen és molt baix, si aprofundim  un poc 
més, les aigües tenen més d’oxigen perquè 
procedeixen d’aigües fredes superficials que 
s’han enfonsat amb oxigen atrapat en elles. 
Però mai hi ha tant com a la superfície!

CLOROFIL.LA

CLOROFIL.LAprofundiTAT
(en metrEs)

SUPERFíCIE

DistÀncia 
recorreguda  
(en quilometres)

A aigües més profundes, on no 
arriben els raigs solars, el 
fitoplàncton no pot sobreviure, 
perquè necessita la llum solar per 
fer la fotosíntesi i alimentar-se. 
Per això a aquestes zones hi ha 
menys clorofil·la (blau). A grans 
profunditats no hi ha fitoplànc-
ton, per això el glider no recull 
aquestes dades.

El mar té clorofil·la gràcies al 
fitoplàncton (algues 
microscòpiques). Aquestes petites 
plantes utilitzen la clorofil·la per 
fer la fotosíntesi. Per fer això, 
necessiten la llum del sol. Per això 
la clorofil·la es concentra a prop 
de la superfície (vermell) on 
arriben els raigs solars.
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    PER A QUÈ SERVEIX
Estem molt acostumats a veure com funciona el temps atmosfèric, amb 
els seus ciclons, anticiclons*, tempestes, etc. Al mar, les coses funcio-
nen de manera semblant. Per això és important saber com es mouen 
els corrents, els remolins... per elaborar models de predicció. Aquests 
models, per exemple, ens permetran:

• Saber cap a on es mourà un vessament de petroli dins el 
mar. Si sabem la direcció, podrem intentar contenir-lo 
perquè afecti l’ecosistema en la menor mesura possible.

• Saber com responen els oceans al canvi climàtic.

• Saber com afecten el mar els forts temporals d’hivern. 
Aquests fenòmens són molt extrems i poden tenir con-
seqüències per a l’ecosistema marí.

• Mesurar nitrits, nitrats, pH, alcalinitat... (en el futur els 
gliders disposaran de sensors més avançats) Això ens per-
metrà, entre d’altres coses, tenir més cura de les Àrees 
Marines Protegides*.

Els gliders de  www.followtheglider.com

Al web www.followtheglider.com podeu seguir els gliders que es 
mouen a prop de les Illes Balears. Aquesta àrea marítima és un im-
portant punt d’encreuament entre les aigües del golf de Lleò, al nord, i 
les del mar d’Alborà, al sud. Pels canals d’Eivissa i de Mallorca entren 
aigües poc salines que procedeixen de l’oceà Atlàntic, i es troben amb 
aigües procedents del corrent nòrdic del mar Mediterrani que ho són 
més. Aquest xoc provoca que les aigües siguin molt riques i que, per 
exemple, es concentrin moltes larves de tonyina vermella. 

És necessari saber com funcionen tots aquests processos per tal de pre-
servar-ne la riquesa. Aquesta és la missió dels gliders. Abans que exis-
tissin, els científics s’embarcaven diverses vegades a l’any per obtenir 
dades. Però durant l’hivern resultava molt complicat a causa del mal 
temps, i, a més, molt més car. Ara, gràcies als gliders, tenim moltes més 
dades que ens han permès esbrinar que els corrents principals varien 
molt més ràpidament del que ens imaginàvem.  

4

* Mira en el glossari les paraules ressaltades  amb un asterisc vermell
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      EXPLORA5
PER ON NAVEGUEN 

ELS NOSTRES GLIDERS? 
SEGUEIX-LOS A WWW.FOLLOWTHEGLIDER.COM
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Descobreix el glider i 
segueix-loACTIVITAT

1

2

3

4

5

Pistó

Antena 

Badia de navegació

Badia científica

Sensors

1. Acoloreja el glider i assenyala les 
parts.

2. Tria un dels gliders del mapa 
“Explora” i segueix la ruta dia 
a dia. Què veus? Com canvia la 
temperatura de l’aigua? Quina in-
formació proporcionen les dades 
de clorofil·la i oxigen?

1
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La teva missió ACTIVITAT
Ets pilot del glider i has de prendre decisions.

1. Abans de sortir, cal posar gasolina al glider? 

* Abans de contestar, mira el microvídeo  “Posada en marxa i 
programació”, que trobaràs a www.followtheglider.com, dins la 
secció “Material addicional per treballar a l’aula” 

* També pots revisar la informació “Com funciona el glider”,  
que trobaràs al llibre de l’alumne i a la pàgina web.  

a. No fa falta, el glider es mou planejant i gràcies a unes bateries. 
b. Sí,  s’ha de posar gasolina perquè pugui pujar i baixar dins el mar.

2. El glider s’ha desviat de la ruta. Què has de fer? 

 * Abans de contestar, mira el microvídeo “Seguiment”, que 
trobaràs a www.followtheglider.com, dins la secció “Material 
addicional per treballar a l’aula”..

* També pots revisar la informació “Com funciona el glider”,  
que trobaràs al llibre de l’alumne i a la pàgina web.

a. Deixar que segueixi la ruta. 
b. Enviar-li noves dades perquè corregeixi el rumb. 
c. Anar a cercar-lo abans que es perdi.

3. El glider es troba molt lluny de casa i està recollint dades inte-
ressants, però gairebé no té energia per continuar. Quines opcions 
tens?

a. Enviar-li senyal perquè torni a casa.
b. Estalviar energia: apagar tots els sensors que no són necessaris  

i dir-li que torni. 
c. Donar-li l’ordre que segueixi prenent dades i després ja l’anirem  

a cercar.

4. S’apropa una tempesta. Quines ordres donaràs al glider?

a. Segur que no n’hi ha per tant: segueix treballant.
b. Submergeix-te ben endins fins que passi la tempesta.
c. Torna a casa, és molt perillós!

2
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5. S’ha espenyat el motor del glider. Què cal fer?

* Revisa el gràfic de les parts del glider , que trobaràs dins la secció 
“Què és un glider” del llibre de l’alumne i de la pàgina web. 

a. Enviar un mecànic a reparar-lo.
b. Impossible! El glider no té motor, es mou planejant. 

6. El glider t’ha enviat aquest gràfic sobre la sal que hi ha dins el 
mar. Assenyala on és:

* Abans de contestar, mira el 
microvídeo “Anàlisi de dades”, que 
trobaràs a www.followtheglider.
com, dins la secció “Material 
addicional per treballar dins l’aula”. 

* Revisa la informació sobre la 
interpretació de gràfics que està 
dins la secció “Quines dades recull” 
del llibre de l’alumne i del web. 

a. La superfície de l’aigua. 
b. El fons.
c. L’aigua més salada.
d. L’aigua menys salada.

7. L’aigua de la superfície del mar per on passa el glider estava molt 
calenta, però ha caigut un fort ruixat. Què passarà? 

a. L’aigua de la superfície refredarà. 
b. L’aigua de la superfície seguirà igual de calenta.

8. El mar pot ser un lloc molt perillós per al glider. Quins perills 
penses que es pot trobar mentre du a terme la seva missió? 

* Abans de contestar, mira el microvídeo “Recuperació”, que 
trobaràs a www.followtheglider.com, dins la secció “Material 
addicional per a treballar dins l’aula”.

9. Per què penses que serveix un glider? 
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ALGUNES COSES QUE HAS DE SABER  
ABANS DE SEGUIR AMB LES ACTIVITATS

Com es mou un glider, si no porta motor?

El glider és energèticament molt eficient, ja que utilitza canvis en la seva flotabilitat per 
moure’s a dalt i a baix, sense utilitzar motor ni combustible. El submarí té un pistó i, 
quan vol submergir-se, deixa entrar aigua de mar al seu interior. Això augmenta la seva 
densitat i, per tant, se submergeix. Les ales permeten que avanci, planejant, com si fos un 
avió. Quan el submarí vol pujar, el pistó expulsa l’aigua, la seva densitat redueix, i puja.

Mira el vídeo que trobaràs a  
www.followtheglider.com,  
a la secció “Com funciona”.

La salinitat

La salinitat de la superfície de l’aigua depèn, sobretot, de l’evaporació de l’aigua i de les 
pluges. A les zones tropicals, on l’evaporació és major que les pluges, l’aigua de la super-
fície és molt salina. A les zones properes a la costa, on desemboquen els rius, la salinitat 
és més baixa. Als pols, quan a l’estiu es fon el gel, la salinitat també és molt baixa. 

La temperatura

La temperatura de l’aigua depèn de la calor que absorbeix de les radiacions solars i de la 
quantitat de calor que torna del mar a la atmosfera.

Què és la densitat?

La densitat fa referència a 
la quantitat de massa con-
tinguda als objectes; tot i 
que dos objectes poden ser 
de la mateixa grandària, 
si un té més massa que 
l’altre, tindrà una major 
densitat. Per exemple, la 
densitat del plom és ma-
jor que la del suro. 

Quina relació hi ha entre 
la densitat i la flotabili-
tat?

La flotabilitat és la capa-
citat d’un cos per soste-
nir-se dins un fluid. Un cos 
flotarà sobre un altre si 
és menys dens. El plom té 
una densitat d’11,35g/cm3; 
el suro, de 0,24g/cm3; i l’ai-
gua, d’1g/cm3. Per tant, el 
suro flotarà sobre l’aigua, 
però el plom, no.

Quina és la densitat de 
l’aigua de mar?

La densitat de l’aigua de 
mar varia en funció de la 
salinitat i de la tempera-
tura. La temperatura de 
l’aigua salada és major que 
la de l’aigua dolça: com 
més salada sigui l’aigua, 
més densa és. La tempera-
tura també afecta la den-
sitat: l’aigua freda és més 
densa que la calenta. Això 
determina la circulació 
oceànica, és a dir, el mo-
viment de masses d’aigua 
dins el mar.
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¿Què provoca que el glider es desplaci si no té motor propulsor? Ho 
esbrinarem amb el següent experiment.

Anem a construir un glider per comprovar com els canvis a la densitat fan que se sub-
mergeixi i com les ales permeten que planegi dins l’aigua.

Llegeix les explicacions anteriors sobre densitat, salinitat, temperatura i flotabilitat apli-
cades al glider.

MATERIAL NECESSARI

Aquari gran ple d’aigua de l’aixeta, sal gruixuda, balança, dues xeringues de 60 cc, plexi-
glàs, tisores, serra, cola calenta o cola resistent, cinta aïllant groga i negra, i un vas de 
precipitats gran.

CONSTRUCCIÓ DEL GLIDER  

1. Talla l’èmbol de la xeringa de manera que només faci 2,5 cm de llarg.

2. Talla el sobrant de plàstic de la part de darrere de la xeringa. Aquest tub 
serà el cos del prototip del glider. 

3. Construeix les ales tallant 4 triangles de plexiglàs, de 10 a 11,5 cm de llarg 
i 3 d’ample. Encara que els gliders reals només tenguin dues ales, perquè 
aquest model sigui estable en necessitem quatre.

4. Aferra les ales a la xeringa 
en angle de 90 graus i en posició 
nord, sud, est i oest. És impor-
tant que les ales quedin rectes 
longitudinalment en el tub de la 
xeringa i el més a prop possible 
d’un angle recte.

5. Utilitza la cinta aïllant gro-
ga i negra per acolorir la xeringa 
i que sembli un glider real.

Construeix un gliderACTIVItat3

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

Activitat creada per Kate Florio, del Liberty Science Center.
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 EXPERIMENTACIÓ
1. Omple l’aquari amb aigua de l’aixeta fins a uns deu centímetres de la boca. 

2. Omple el vas de precipitats fins a la meitat amb l’aigua de l’aixeta. Afegeix-li 
un grapat o dos de sal i remou bé. La sal, millor si és de gra gruixut i no conté 
additius especials. 

3. Omple un dels gliders que has construït amb la barreja d’aigua salada. L’has 
de mantenir en posició vertical i pressionar cap amunt per eliminar qualse-
vol bombolla d’aire. 

4. Deixa un dels gliders que has construït buit, o amb una petita quantitat d’ai-
re en el seu interior.

5. Fes planejar els gliders situant-los en posició horitzontal dins l’aquari (a la 
superfície si està ple d’aigua salada, o prop del fons si està ple d’aire). Em-
peny-los cap endavant abans de deixar-los anar. Hauria d’enfonsar-se pri-
mer el cap i no la cua.

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

La flotació hauria de ser així: No així:

L’enfonsament s’hauria de produir així:  No així:

6. Quin dels gliders té major densitat? 
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Llegeix les explicacions anteriors sobre densitat, salinitat, tempera-
tura i flotabilitat abans de realitzar els següents experiments.

1. L’OU QUE FLOTA... O NO!

MATERIAL

Dos gots grans i transparents, sal, aigua i dos ous crus.

EXPERIMENTACIÓ

1 Omple un got gran i transparent d’aigua de l’aixeta i submergeix-hi un ou 
cru. Què passa? 

2. Omple d’aigua de l’aixeta un altre got igual que l’anterior i afegeix-li sal 
abundant. Remou. Submergeix un ou cru dins el got. Què passa?

3. Per què un ou flota i l’altre s’enfonsa?

4. Per què l’aigua salada és més densa que l’aigua dolça? Cerca la resposta a 
internet. 

5. Com afecta això el glider?

Si tens temps, pots complicar un poc l’experiment, com fan en aquest 
vídeo:  http://youtu.be/VAevsIHDnhQ

La increïble història de l’ou flotant  
i dels glaçons de colorsACTIVItat4

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

aigua salada

1 litre

agua dolça

100 grams

colorant

aigua salada

35 grams

1 litro

agua dolça calent

2. ELS GLAçONS DE COLORS
Fabrica glaçons el dia anterior a la realització de l’experiment. 
En una de les meitats de la glaçonera, aboca aigua de l’aixeta 
acolorida. En l’altra meitat, aboca aigua d’un altre color, molt 
salada (35 grams de sal per litre d’aigua, que és la quantitat 
mitjana de sal que hi ha dins l’aigua de mar).            

MATERIAL

Aquari o recipient gran i profund de vidre, aigua i glaçons fa-
bricats amb aigua, sal i colorants alimentaris. 

EXPERIMENTACIÓ

1 Omple un aquari amb aigua de l’aixeta. Espera un parell 
de minuts que l’aigua s’estabilitzi. 

2. Afegeix, amb tacte, un glaçó de cada color dins l’aigua. 
Abans de fer-ho, planteja una hipòtesi de treball: què 
penses que passarà quan introdueixis els glaçons?

3. Descriu i explica el que passa.

4. Quins glaçons s’enfonsen més aviat? Quins s’enfonsen 
més a poc a poc? Per què?

Mira el 
vídeo
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Com es barreja l’aigua al mar? L’aigua de mar és igual pertot arreu? 
Anem a esbrinar-ho amb un experiment..

L’estratificació

Al mar, les masses d’aigua s’organitzen en capes d’acord amb les seves densitats. És 
el que coneixem com a columna d’aigua, les dades de la qual anota el glider. A les 
zones de mar obert, la columna d’aigua sol tenir tres capes diferents:

1) A la part superior hi ha una capa d’aigua calenta i menys densa.

2) A continuació, hi ha una termoclina: zona on l’aigua va refredant  
 i on la densitat augmenta ràpidament a major profunditat. 

3) Finalment, trobam una zona profunda d’aigua densa i més freda,  
 on la densitat augmenta amb la profunditat

A l’oceà obert la diferència de densitat depèn, sobretot, de la temperatura. Malgrat 
això, a les zones costaneres on desemboquen els rius i a les zones polars on es forma 
o s’enfonsa el gel, la salinitat és molt important per determinar la densitat de l’aigua 
i la seva estratificació.

MATERIAL

• Tanc rectangular amb envà divisor.

•  Ampolla d’aigua amb sal dissolta (aproximadament 
75 grams de sal dissolts per litre d’aigua).

•  Colorants alimentaris de dos colors diferents.

•  Gel.

•  Vasos de precipitats.

EXPERIMENTACIÓ 

EXPERIMENT 1

1 Omple el vas de precipitats amb aigua de l’aixeta.

2. Aboca l’aigua de l’aixeta en un dels compartiments del 
tanc divisori. Dins l’altre compartiment, aboca aigua de 
l’ampolla amb la solució salina.

3. Afegeix unes quantes gotes de colorant alimentari d’un co-
lor dins un compartiment, i gotes d’un altre color dins el 
compartiment restant.

4. Planteja una hipòtesi: què penses que passarà quan s’eli-
mini l’envà divisori entre els dos compartiments? Per què? 
Quina aigua és més densa? 

5. Elimina l’envà divisori: què passa? És el que havies pre-
vist?

El truc de les capes d’aiguaACTIVItat5

100 gramos

aigua salada aigua dolça

colorantcolorant

aigua calenta aigua freda

colorant colorant

aigua dolça 
calenta

aigua 
refredada
amb gel
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EXPERIMENT 2

Anem a repetir l’experiment, però en lloc d’utilitzar aigua dolça i aigua salada, farem 
servir aigua freda i aigua calenta.

1. Col·loca aigua calenta a un compartiment, i aigua refredada amb gel, a 
l’altre.

2. Afegeix unes quantes gotes de colorant alimentari d’un color dins un com-
partiment, i gotes d’un altre color dins el compartiment restant.

3. Planteja una hipòtesi: què penses que passarà quan s’elimini l’envà diviso-
ri entre els dos compartiments? Per què? Quina aigua és més densa?

4. Elimina l’envà divisori. Què passa? És el que havies previst?

El canal d’Eivissa

Al mar hi ha punts on conflueixen grans masses d’aigua, amb diferents densitats, 
temperatura i salinitat. I això té conseqüències per a tot l’ecosistema i el clima de 
l’entorn. Un d’aquests llocs especials és el canal d’Evisissa. Allà conflueixen les aigües 
atlàntiques i mediterrànies amb els canvis de densitat associats a la temperatura. 
Consulta els següents articles i veuràs com les dades que han proporcionat els 
gliders serveixen per saber com funciona aquesta confluència d’aigües i quines 
conseqüències té per a alguns animals, com ara la tonyina vermella.

100 gramos

aigua salada aigua dolça

colorantcolorant

aigua calenta aigua freda

colorant colorant

aigua dolça 
calenta

aigua 
refredada
amb gel

http://www.diariodeibiza.es/
diario-verano/
2013/01/04/
biza-grifo-mediterraneo/
597012.html

http://www.diariodeibiza.es/
diario-verano/2013/01/04/
atunes-encuentran-
balears-calor-necesitan-
desovar/597014.html

http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/ibiza-grifo-mediterraneo/597012.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/ibiza-grifo-mediterraneo/597012.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/ibiza-grifo-mediterraneo/597012.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/ibiza-grifo-mediterraneo/597012.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/ibiza-grifo-mediterraneo/597012.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/atunes-encuentran-balears-calor-necesitan-desovar/597014.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/atunes-encuentran-balears-calor-necesitan-desovar/597014.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/atunes-encuentran-balears-calor-necesitan-desovar/597014.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/atunes-encuentran-balears-calor-necesitan-desovar/597014.html
http://www.diariodeibiza.es/diario-verano/2013/01/04/atunes-encuentran-balears-calor-necesitan-desovar/597014.html
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Les masses d’aigua de distinta densitat no es barregen.  
Però, què passa just a la zona on conflueixen?

La termoclina

Les aigües de diferent densitat no es barregen. Només ho fan influïdes per fenòmens 
externs forts, com ara les grans tempestes. Quan el sol encalenteix molt, la superfície 
del mar té una temperatura molt elevada. Malgrat això, aquesta temperatura no 
arriba a aigües més profundes, que són més fredes (l’aigua freda és més densa i, per 
tant, s’enfonsa). Entre els dos estrats es crea una zona que separa ambdues masses 
d’aigua: la termoclina. Quan hi ha una tempesta forta o el vent bufa amb força, les 
aigües es remouen, la termoclina es trenca i les aigües tornen a barrejar-se.

100 gramos

agua salada agua dulce 

colorantecolorante

agua saladatermoclina
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agua saladatermoclina

primavera

agua salada
termoclina

forta

estiu

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

Crea la teva pròpia termoclina

Has fet l’experiment de l’activitat 5? Si és així, recorda la capa de separació que es va crear 
entre l’aigua més densa i la menys densa: la termoclina.

Si no l’has fet, mira aquest vídeo i observa on és la termoclina:

 
http://youtu.be/RXTc-kHQN2U

Llegeix les explicacions anteriors sobre densitat, salinitat, temperatura i flotabilitat, així 
com la d’estratificació de l’activitat 5.

1. Si l’aigua de la superfície del mar està molt calenta i la del fons molt freda, a quina èpo-
ca de l’any ens trobam?  Com serà la termoclina? Per què?

2. Per què deim que la termoclina és una frontera?

3. Com afecten el mar, les tempestes?

Termoclina: una fronteraACTIVITAT6

Mira el vídeo
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4. Mira el següent gràfic. Com interpretaries el que passa a l’estiu?

agua saladatermoclina
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termoclina

tardor

agua saladatermoclina

primavera

agua salada
termoclina

fuerte

estiu100 gramos

agua salada agua dulce 

colorantecolorante

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

TEMPERATURA 

10º 20º 30º

5. Les dades que proporcionen els gliders ens permeten estudiar la termoclina. Entra a 
http://followtheglider.socib.es/explorar/. Tria la ruta d’un glider i entra a la fitxa de la 
temperatura. Assenyala dins aquest gràfic on seria la termoclina.

Concentració 
de nutrients

Concentració 
d’oxigen
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Com ens pot ajudar un glider a conèixer l’ecosistema marí? 

El glider no pot prendre mostres, és a dir, no agafa aigua per analitzar-la després 
al laboratori, ni tampoc algues o arena del fons del mar... Malgrat això, ens pot 
proporcionar algunes dades que ens permetin extreure conclusions al voltant del 
plàncton. El plàncton serveix com a aliment a molts d’éssers vius; així doncs, si ana-
litzem bé les dades, podrem deduir quina és la salut de l’ecosistema marí.  

Què és el plàncton

El plàncton està format per petits organismes aquàtics vegetals i animals, la majoria 
molt petits, fins i tot microscòpics, que floten a la deriva. 

El fitoplàncton*

És la part del plàncton que realitza la fotosíntesi*. En gran part, són algues 
microscòpiques. Aquests organismes es mantenen a prop de la superfície marina per 
rebre la llum solar, imprescindible perquè facin la fotosíntesi i transformin la llum 
en aliment. Per absorbir la  llum solar necessiten clorofil·la i, en fer-ho, alliberen 
oxigen. El glider pot captar les dades de clorofil·la i de concentració d’oxigen i, per 
tant, pot saber si a una zona hi ha més o menys fitoplàncton. El fitoplàncton és 
considerat un productor primari i és l’aliment d’organismes molt petits o, fins i tot, 
d’organismes d’enormes dimensions, com algunes balenes.

El zooplàncton*

Està compost per animals petits o microscòpics que viuen a l’oceà. No només viuen 
a la superfície, com passa amb el fitoplàncton, sinó que es distribueixen per totes 
les profunditats. Se’ls anomena consumidors primaris, ja que s’alimenten dels 
productors primaris, és a dir, del fitoplàncton. Els peixos petits són els consumidors 
secundaris perquè es mengen el zooplàncton. I els peixos més grans, els consumidors 
terciaris, es mengen els peixos més petits. Aquesta és la cadena tròfica i suposa una 
gran transferència d’energia que comença amb la transformació de la llum solar en 
aliment.

Segrest de carboni 

Quan el fitoplàncton fa la fotosíntesi, captura CO2 i allibera oxigen. El 50% de 
l’oxigen que hi ha a l’atmosfera procedeix d’aquest procés.  

Els més petits de l’oceàACTIVITAT7

Zooplàncton
Consumidor primari

Peixos petits
Consumidor 

secundari
Peixos grans

Consumidor terciari

Fitoplàncton*
Productor primari

* Mira en el glossari les paraules ressaltades  amb un asterisc vermell
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1. Quins indicis podem observar, a simple vista, que ens facin pensar que a una 
zona del mar hi ha una alta concentració de fitoplàncton?

2.  Per què el fitoplàncton és un productor primari?

3. Per què es diu que el fitoplàncton és el “pulmó de l’oceà”? Quines conseqüèn-
cies té, això? 

4. Per què creus que els organismes que formen part del fitoplàncton són tan 
lleugers?

5. Entra a www.followtheglider.com, a l’espai d’Explora. Tria una missió i mira 
els gràfics de clorofil·la i d’oxigen. Basant-te en aquestes dades, digues on 
penses que es troba la major concentració de fitoplàncton.

6. De quina manera els gliders ens poden ajudar a preservar el plàncton?

7. Què passaria si un vaixell vessés petroli dins el mar? Quines conseqüències 
tindria per a la cadena tròfica?

8. Penses que la contaminació i l’afebliment de la capa d’ozó poden afectar el 
fitoplàncton? Per què?
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Com ens pot ajudar un glider a conèixer l’ecosistema marí? 

Ens pot ajudar un glider a esbrinar a quina zona hi haurà més concentració de 
peixos? 

Les plantes microscòpiques que formen el fitoplàncton* necessiten llum, nutrients, 
diòxid de carboni i aigua per créixer. Hi ha molta aigua i diòxid de carboni dins el 
mar, però no sempre hi ha llum i nutrients en abundància. Aquests dos factors, la llum 
i els nutrients, determinen l’abundància de fitoplàncton. A la superfície del mar hi ha 
més llum, però els nutrients abunden més a les aigües fredes i profundes properes al 
fons. Com podrà el fitoplàncton aconseguir ambdues coses? 

Els gliders ens proporcionen gràfics que ens ajuden a saber a quin punt del mar es 
dóna la confluència d’aquests dos factors, i on prolifera el fitoplàncton. On hi ha 
fitoplàncton, hi ha menjar per a molts organismes i, per tant, és d’esperar que en 
aquesta zona conflueixin més espècies. 

Repassa la informació sobre densitat, temperatura, salinitat, estratificació i fitoplànc-
ton de les pàgines anteriors.

Ets un aprenent de pescador i necessites esbrinar on són els peixos. No tens molts de 
coneixements de pesca, però sí uns gràfics molt interessants proporcionats per un 
glider sobre la temperatura de l’aigua i la clorofil·la. Respon les següents preguntes 
per arribar a conclusions que t’ajudin a aconseguir el teu objectiu. 

1. Què és el fitoplàncton* i quin és el seu paper a la cadena tròfica? 

2. Basant-te en la teva resposta anterior, formula una hipòtesi que et permeti loca-
litzar concentracions de peixos. Planteja els diferents factors que poden influir en la 
proliferació de fitoplàncton. 

3. El glider ens pot donar dades del fitoplàncton? 

El pescadorACTIVITAT8

* Mira en el glossari les 
paraules ressaltades amb un 

asterisc vermell
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L’aflorament (upwelling) és l’ascens a la superfície del mar d’aigües profundes més 
fredes i denses, i amb gran concentració de nutrients. Per què pugen aquestes aigües 
que eren al fons? Una de les causes és el vent sobre la superfície de l’oceà. Quan el vent 
bufa sobre la superfície de l’aigua, es produeix una força de fricció que, unida a l’efecte 
de Coriolis, provoca que sigui transportada cap a la dreta (cap a l’esquerra a l’hemisferi 
sud). En desplaçar-se, aquestes aigües són reemplaçades per aigües que es troben a zo-
nes més profundes, produint-se l’aflorament. Això té com a conseqüència un augment 
del fitoplàncton, que es beneficia de la gran quantitat de nutrients que contenen aques-
tes aigües. 

Moviment del mar 
endins l’aigua 

superficial

Aigües càlides  
pobres en nutrients

vent

Aigües fredes  
riques en nutrients

4. Som al mes de juliol. El glider és de missió al mar Mediterrani, al canal d’Eivissa, i 
ens ha enviat els següents gràfics de temperatura i de clorofil·la. Observa i comenta 
la relació entre ambdós. A quina zona les aigües superficials properes a la llum es 
troben amb aigües més profundes i riques en nutrients? 
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5. Penses que una situació d’aigües regirades pot ser favorable per a la 
pesca?

6. Penses que les zones acolorides de verd al mapa poden ser favorables 
per a la pesca? 

Els girs i remolins, com les tempestes, també contribueixen a la ruptura de la termocli-
na i a la pujada de nutrients a la superfície que afavoreixen la proliferació del fitoplànc-
ton*. Recorda que a l’activitat 6 vam dir que la termoclina actuava com una frontera 
entre les aigües profundes fredes amb abundància de nutrients, i les aigües més superfi-
cials càlides i més pobres en nutrients. Si a causa d’una tempesta o d’un remolí es trenca 
la termoclina, les aigües profundes riques en nutrients poden pujar.

Això també passa a nivell global. Als pols, quan es forma el gel, l’aigua de la superfície 
torna molt salina i, per tant, més densa. Això provoca el seu enfonsament, la qual cosa 
suposa que, en un altre punt, es produeixi un aflorament d’aigües profundes, carregades 
de nutrients. Mira el següent mapa: les zones morades i blaves és on es produeix l’enfon-
sament d’aigües superficials i intermèdies. Llavors, l’aigua freda del fons es mou cap a 
altres zones i emergeix a la superfície: verd clar. 

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

* Mira en el glossari les paraules ressaltades amb un asterisc vermell
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Un dels nostres gliders s’ha desviat de la ruta que tenia marcada, 
per què passa això? Què és el que l’ha arrossegat?

Tot i que de vegades sembli que l’aigua està en calma, es troba en moviment constant. El 
glider s’ha desviat a causa dels corrents marins, que són com rius dins el mar. 

I no obstant això, es mouACTIVITAT9

El vent bufa sobre la 
superfície i empeny 

l’aigua

Efecte de Coriolis*.  
La rotació de la Terra fa 

que els corrents es moguin 
cap a la dreta a l’hemisferi 
nord, i cap a l’esquerra al 

sud.

La sal
Quanta més densitat de 

l’aigua. L’aigua més salada 
s’enfonsa i  fa que es 

mogui.

El sol encalenteix l’aigua. L’aigua calenta 
és menys densa i queda a la superfície, tot 
i que també provoca l’evaporació d’aigua i 

l’augment de salinitat.

Corrent 
superficial

Està relacionat 
amb el temps 
meteorològic i 
amb els vents.

Corrent profund. 
Es mou per la diferència de 
densitat  de l’aigua i per la 

topografia dels fons.

Topografía del fons.
Crea valls i muntanyes 
submarins  per on es  

mou l’aigua.
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Corrents marins superficials

Mouen el 10% de l’aigua de l’oceà i es troben des dels 400 metres cap amunt. Habitual-
ment són impulsats pels vents, creant un sistema de circulació a gran escala format per 
cinc grans girs oceànics. A causa de la rotació de la Terra, tot el que es mou a la superfície 
es desvia cap a la dreta a l’hemisferi nord, i cap a l’esquerra, al sud. Això fa que en el nord 
els girs vagin en el sentit de les agulles del rellotge, i en el sud en sentit contrari. Mira el 
mapa dels girs oceànics.

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

1. El vent influeix en la creació de corrents superficials. Anem a comprovar-ho 
amb un experiment. Heu de crear equips de quatre.  

 1.  Ompliu un recipient rectangular amb aigua (per exemple, un motllo de forn). 

 2.  Que cadascun dels alumnes es col·loqui a una cantonada del recipient.

3.  Afegiu pebre a una de les cantonades 
del recipient.

4.  Que cada estudiant agafi una canye-
ta  i bufi amb suavitat sobre l’aigua cap a 
l’esquerra. Cadascú haurà de bufar cap a 
la seva esquerra.  

Què passa? Com relaciones això amb el 
que passa a l’oceà?
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Corrents profunds

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

2.  Els corrents marins superficials transporten molta aigua i energia en forma de 
calor. Per això influeixen en la distribució de la temperatura en el planeta. Mira el 
següent mapa. Els colors equivalen a la temperatura de l’aigua: vermell, més càlid; 
blau, més fred. Com ho interpretes?

C8CF02 343838CC333FF8CA00005F6B 008C9E 00B4CC 4DBCE9 26ADB4

 3. Què passaria si es detingués el moviment dels corrents i l’aigua càlida de l’equa-
dor no arribés als pols, o l’aigua freda dels pols no seguís el seu camí actual cap a 
l’equador? Per què podria passar això? Planteja una hipòtesi.

4. Com ens poden ajudar els gliders a afrontar aquest risc?

Els corrents profunds mouen el 90% de l’aigua 
de mar. Tant la salinitat com la temperatura 
afecten la circulació oceànica. L’aigua més 
densa (pel fet de ser més freda o més salina) 
s’enfonsa, deixant que el seu lloc a la superfí-
cie sigui ocupat per aigües menys denses. Als 
pols, en formar-se el gel, l’aigua torna més sali-

na i, per tant, més densa. L’aigua que s’enfonsa 
a l’Àrtic es dirigeix pel fons del mar cap a l’An-
tàrtida. Allí es bifurca i torna a aflorar a l’oceà 
Índic i al Pacífic. A la superfície, el vent em-
peny l’aigua cap a l’Atlàntic Nord, on tornarà 
a enfonsar-se. Mira en aquest mapa el cinturó 
de circulació oceànica.
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El glider

Descobreix l’equip que fa possible les missions dels gliders dins el SOCIB (Sistema 
d’Observació Costanera i Predicció de les Illes Balears)

Per esbrinar qui s’encarrega de totes les fases del funcionament del glider, mira els se-
güents microvídeos, que trobaràs a www.followtheglider.com, dins la secció “Material 
addicional per treballar dins l’aula”.

1. Qui decideix per on va el glider? Mira el vídeo “Planificació”. Què en penses 
d’aquesta feina? Quina creus que és la seva importància?

2. Com es prepara el glider, abans de portar-lo a l’aigua? Mira el vídeo “Posada 
en marxa i programació”. Creus que és complicat? 

3. Com creus que es llança el glider a l’aigua? Mira el vídeo “Llançament del 
glider al mar”. Podries fer-ho tu? 

4. El glider ja ens està enviant dades a través de satèl·lit. Mira el vídeo “Se-
guiment”. Intenta fer el mateix entrant a www.followtheglidercom, dins la 
secció “Explora”. 

5. Ja tenim les dades que ens ha enviat el glider. I ara, què? Mira el vídeo 
“Anàlisi de dades”. Quina creus que és la importància d’aquest treball?

6. Hem d’anar a recuperar el glider! Mira el vídeo “Recuperació”. Què és el 
més interessant d’aquest treball?

7. Quin d’aquests treballs t’agradaria fer? Penses que són divertits? Creus que 
són interessants? Quin camí penses que hauries de seguir per arribar a fer 
algun d’aquests treballs?

Més que gliders

Al SOCIB no només treballen amb gliders, sinó també amb altra tecnologia per obtenir 
dades que ens permetin saber més sobre els nostres oceans, elaborar models de predicció 
com els del temps meteorològic, etc. Gràcies a aquestes dades que proporcionen, serà més 
fàcil controlar vessaments de petroli, protegir recursos marins, garantir la seguretat al 
mar, etc. Entra a la pàgina web del SOCIB www.socib.es i descobreix per a què serveixen 
els següents elements:

Radar d’alta freqüència Vaixell oceanogràfic

Boies de deriva  
(plataformes lagrangianes) Estacions fixes

Satèl·lit Centre de dades

Un gran equipACTIVITAT10
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Per a què serveix tota aquesta recerca?
Conèixer més dades sobre el mar, per exemple, ens ajudarà a prevenir els efectes de les 
rissagues a Menorca. Mira el següent vídeo per saber el que són.  

http://www.socib.es/index.php?seccion=multimedia#current_video_title

6. Per a què penses que serveix tenir tantes dades sobre el mar?

Mira el vídeo
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Anticicló: pertorbació atmosfèrica que ori-
gina un temps clar o estirat.

Àrea Marina Protegida: zona del mar 
especialment dedicada a la protecció i al 
manteniment de la diversitat biològica i 
dels seus recursos naturals i culturals.

Badia de ciència: part del processador del 
glider responsable dels sensors científics.

Badia de navegació: part del processador 
del glider responsable del mecanisme de 
navegació.

Cicló: pertorbació atmosfèrica que genera 
forts vents.

Clorofil·la: pigment de les plantes verds i 
d’algunes bactèries que participa en el procés de la fotosíntesi.

Corrent marí: moviment de les aigües marítimes i oceàniques.

Efecte de Coriolis: aplicat a l’oceanografia, aquest efecte suposa que la rotació 
de la Terra provoqui que els corrents marins es moguin cap a la dreta, a l’he-
misferi nord, i cap a l’esquerra, al sud. 

Emergir: pujar a la superfície.

Fitoplàncton: plàncton marí format sobretot per organismes vegetals, com les 
algues microscòpiques.

Fotosíntesi: procés que utilitzen les plantes verdes i les algues per al seu desen-
volupament. Durant aquest procés, les plantes i les algues utilitzen la clorofil·la 
per absorbir l’energia lluminosa provinent del sol, juntament amb el diòxid de 
carboni que es troba dins l’aire i l’aigua. A partir d’aquest procés, les plantes 
fabriquen el seu aliment. Com a residu de la fotosíntesi, les plantes produeixen 
oxigen.

GPS: aquestes són les sigles del Global Positioning System, que significa “Siste-
ma de Posicionament Global”. És un mecanisma que utilitzen els satèl·lits per 
determinar la posició d’una persona o de qualsevol objecte al món amb una 
precisió de centímetres.

THE

GLIDER

GLOSSARI
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Glider: petit submarí no tripulat que s’utilitza per a l’observació de les 
aigües de mars i d’oceans. Utilitza les ales i els canvis de flotabilitat per 
obtenir un sistema de propulsió basat en el planatge que consumeix molt 
poca energia.

Paràmetres bioquímics: variables biològiques i químiques que mesura 
el glider durant una missió, per exemple l’oxigen, la clorofil·la o la terbo-
lesa de l’aigua.

Paràmetres físics: variables físiques que mesura el glider durant una 
missió, per exemple la salinitat, la temperatura o la conductivitat de l’ai-
gua.

Plàncton: organismes animals i vegetals diminuts que floten dins l’aigua.

Rèmora: peix que s’aferra als objectes flotants i als animals marins grans. 
A l’antiguitat es pensava que les rèmores tenien la capacitat d’aturar els 
vaixells.

Rumb: direcció.

Salinitat: quantitat de sal que conté l’aigua del mar.

Sensor: dispositiu que detecta una dada externa (temperatura, pressió, 
etc.) i la transmet.

Submergir: enfonsar.

Temps atmosfèric: es refereix als fenòmens que es produeixen a l’atmos-
fera (temperatura, pressió, humitat, vent, etc.)

Timó: peça que serveix per marcar el rumb d’un vaixell o, en aquest cas, 
del glider. 
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