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PRESENTACIÓ

De cara al Mediterrani, amb més de 500 quilòmetres de costa, la Comunitat Valenciana està unida al mar
de forma inseparable. El mateix Mare Nostrum que va ser via de trobada entre cultures segles arrere, continua sent hui una font de riquesa i un camí concorregut, plenament obert cap al futur.
La gran majoria de la població valenciana ha triat habitar a la seua vora, per la qual cosa no sorprén que
la nostra àmplia i extensa costa constituïsca també un dels nostres grans motors econòmics. A més, la
naturalesa ens ha afavorit amb unes condicions excel·lents per a la pràctica dels esports nàutics en qualsevol època de l’any, així com amb l’oportunitat de disfrutar de passejos per la platja, del bany i del paisatge, gràcies a un agradable clima que proporciona infinites oportunitats per al descans i l’oci reconegudes nacionalment i internacionalment.
La Setmana Blava que ara es presenta és fruit de totes eixes circumstàncies. Per a molts, els grans esdeveniments com l’América’s Cup o la Volvo Ocean Race han suposat el descobriment de l’existència dels
esports nàutics, desconeguts per a la gran majoria, però que constituïxen una alternativa sana i desitjable al gaudi sedentari de les platges, i, sobretot, capaç de fer-nos disfrutar del mar que ens rodeja, i també
de les aigües d’interior, proporcionant-nos benestar.
Existix ja una eficaç xarxa pública d’Escoles de la Mar capaç d’acostar el mar als ciutadans, fent-los partícips dels beneficis de la pràctica esportiva, a la que s’unix la xarxa d’Escoles de Vela, d’iniciativa privada. Totes dues, conjuntament, fan que la nostra Comunitat se situe en l’avantguarda nacional i internacional. Estem, per tant, en les millors condicions per a animar als nostres ciutadans a practicar les activitats nàutiques en benefici de la seua salut i d’incrementar el valor turístic de la Comunitat Valenciana.
La Setmana Blava és una iniciativa destinada a promoure l’interés, el coneixement i la pràctica d’estos
esports per part dels nostres escolars com la millor opció per a entrar en contacte amb el mar; per a
viure-ho i sentir-ho. Es tracta d’activitats educatives participatives que posen en joc valors formadors de
la personalitat, aporten coneixements des d’una perspectiva interdisciplinària, afavorixen el desenrotllament de les competències, i permeten un tractament integrador on troben el seu lloc les perspectives
ecològiques, coeducativas i integradores.
D’acord amb això, estos materials didàctics oferixen una sèrie de propostes vàlides per a l’adquisició de
coneixements sobre el món aquàtic des de diversos àmbits temàtics, aptes per a ser utilitzades en distints nivells educatius i que pretenen ser una aportació útil per a la formació en el respecte al medi
ambient i la utilització sostenible dels recursos; per a estimular la curiositat; per a conéixer més i per a
voler més el mar que banya nostres costes i que tant ha de veure en la configuració de la nostra geografia i de la nostra personalitat.
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És difícil voler una cosa que no es coneix i el mar Mediterrani, fonamental en la nostra història, marc
de referència permanent a l’hivern i estiu, il·luminat per Sorolla, inevitable com l’aire, paisatge permanent davant de la nostra mirada, resulta ser sovint, la qual cosa s’ignora perquè mai ens falta, víctima
de la seua pròpia omnipresència, allò que roman ocult a la vista de tothom, que aparentment no canvia ni crida l’atenció.
Qualsevol història del món occidental comença en este mar tranquil, intensament blau, atrapat entre
tres continents, que va parir en les seues costes civilitzacions sorprenents, que va contemplar la
seua esplendor i que, ben sovint, va tindre ocasió també de veure com sucumbien amb estrèpit o
s’apagaven lentament davant de l’espenta dels nous temps que finalment van envellir i van passar
també. Per un joc d’escales temporals, la història humana no passa de ser un parpelleig des de la perspectiva d’este mar que és al seu torn geològicament jove i que té pronosticada la fi de la seua existència en no molts milions d’anys.
Nosaltres som el fruit d’eixes mil·lenàries cultures que es van entrecreuar en este concorregut mar
que va ser, des del principi de la història i continua sent-ho, camí de mercaderies i cultures, provisió d’aliments, refugi de pirates, camp d’innombrables batalles, tomba d’herois i covards, fons on
reposen innombrables restes, escenari d’epopeies i llegendes tan meravelloses que mereixerien
ser veritat si de cas no ho van ser.
Tanta notorietat acumulada, durant tant de temps, implica servituds. En l’actualitat, el Mediterrani
continua sent una ruta comercial de primer orde, un espai comercial en auge, però també un lloc que
necessita atenció, reparació, i ha de ser rellevat del seu paper d’abocador perquè la seua moderna
imatge d’empori turístic en creixement puga ser mantinguda i millorada en el futur.
El mar és també un marc per al delit, un mitjà en què gaudir de la naturalesa. La vista no es cansa de
contemplar l’arribada successiva de les onades. Un passeig tranquil per la platja és, a més d’un plaer,
un exercici físic saludable. Nadar o practicar esports nàutics permet millorar la nostra condició física,
adquirir noves destreses, gaudir de sensacions impossibles d’una altra manera. En el mar, cada persona
pot trobar la seua pràctica esportiva, la seua ocasió per a trencar amb la vida sedentària.
És difícil estimar si no es coneix. Els materials que ara presentem són una proposta i una oportunitat per a conéixer el mar Mediterrani. El Mare Nostrum té molt de bressol per als qui vivim en
les seues vores. Entorn de les seues aigües, en els seus marges i illes, va créixer la cultura de què
venim, la forma de vida que encara, tan sols en part, mantenim, van créixer els paisatges naturals i humans que ens són familiars, es va acumular un patrimoni de què som hereus, administradors i, per això, responsables.
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Voler implica cuidar. Hem
aprés de les advertències del
grup de Roma i de les reunions mundials d’Estocolm,
Belgrad,Tiblisi i Rio de Janeiro,
i de molts altres estudis i iniciatives, que el planeta Terra
no és infinit i que l’impacte
de la humanitat sobre medi
ambient mundial va deixar
fa segles de ser un detall
anecdòtic. El coneixement
que ha servit perquè la
humanitat disposara del medi ambient com a recurs i el transformara a la recerca del seu benestar immediat ha servit també per a descobrir que no hi ha futur per eixe camí. El Mediterrani gaudix encara de salut,
però corre perill d’emmalaltir si no s’atenen amb prestesa els seus senyals d’advertència.
El futur del mar Mediterrani, paradoxal illa d’aigua blava envoltada d’enormes extensions de terra,
depén del molt o el poc que sapiem d’ell, de com arribem a estimar-lo i cuidar-lo d’ara en avant. Gran
part del paper correspondrà sens dubte a les generacions futures, les que ara estan en edat escolar.
Considerant totes estes idees, hem tractat de fer uns materials útils per a l’aula per a un tema que
sovint no es tracta globalment amb l’extensió i la perspectiva unitària que mereix. Certament, els
currículums educatius inclouen l’estudi dels mars i oceans i de les seues costes, estimulen l’aproximació al mar i animen a gaudir amb els sentits dels especials llocs que són les costes, afavorixen
el coneixement de la seua geografia i les vicissituds de la seua història, analitzen els testimonis
culturals i proposen l’estudi del seu origen i constitució geològica i de les causes i el valor de la
fantàstica riquesa biològica que contenen.
No obstant això, no és fàcil disposar de materials escolars útils per a ser empleats en el treball
d’aula, centrats en el mar Mediterrani, amb el qual estem en contacte al llarg de 440 quilòmetres
de costa, destinats a facilitar un coneixement global de la realitat d’un mar amb què hem contret
des de fa molt un deute de coneixement.
Pensem que els materials que oferim constituiran una ferramenta versàtil i eficaç, de què el
professorat podrà servir-se per a promoure el coneixement del mar Mediterrani i en conseqüència promoure la seua estima i la seua atenció, cosa necessària per als que reconeixem entre les
nostres senyes d’identitat el moviment etern de les seues onades.
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GUIA DIDÀCTICA

ÒTIC
El present bloc d’activitats tracta sobre alguns dels aspectes de la ciència del Mediterrani. Resulta impossible tractar-hi tots els continguts científics i en la selecció ha resultat inevitable descartar alguns temes
rellevants. Creiem que, en tot cas, tots els que finalment han sigut inclosos poden ser considerats importants. Hem tractat de realitzar un material flexible, que pot ser usat, amb el tractament didàctic convenient, en els distints nivells de l’Educació Secundària Obligatòria i que suposa una ferramenta útil per al
coneixement del mar Mediterrani des d’una perspectiva científica.

OBJECTIUS
1. Animar l’alumnat a conéixer el mar Mediterrani des d’una perspectiva científica, a plantejar-se els
interrogants científics més rellevants per al coneixement del mar, el seu origen i els processos que
han donat lloc a les seues característiques actuals.
2. Constituir un instrument útil per a l’aprenentatge dels coneixements científics que ens ajuden a
entendre com és el Mediterrani.
3. Estimular la curiositat per mitjà de la formulació de problemes i el descobriment dels fets sorprenents que s’oculten davall les aigües o es manifesten en la nostra relació amb el mar.
4. Destacar la connexió entre la ciència del mar i la vida quotidiana, per mitjà de l’establiment de relacions entre les activitats que realitzem cada dia i els materials i productes que emprem, molts dels
quals tenen el seu origen en el mar i en les costes, la qual cosa sovint passa inadvertida.
5. Donar a conéixer el paper del mar com a recurs i conéixer les bases en què els tals recursos s’assenten, per mitjà del coneixement de les lleis naturals que regixen els processos que donen lloc a aquells
productes i processos marins útils per a les activitats humanes i l’anàlisi de les condicions que asseguren la seua producció i usdefruit.
6. Valorar i gaudir la diversitat de paisatges i fenòmens que ens oferix el medi ambient litoral i marí,
per mitjà del gaudi estètic, la pràctica esportiva, l’ús dels recursos que oferix i la satisfacció intel·lectual del seu enteniment.
7. Comprendre la importància de la seua conservació per a la vida humana a tots els nivells, descobrir
que la nostra relació amb el mar no es limita a les activitats directament associades al medi marí i
apreciar les seues funcions menys conspícues, com la termoregulació climàtica, la depuració, el manteniment de la cadena alimentària, la seua contribució al cicle de l’aigua.
8. Identificar les activitats humanes que posen en perill el patrimoni comú, com ara la dispersió indiscriminada de residus, la contaminació, la destrucció de les costes, la sobrepesca, les interferències en
els cicles biogeològics, o les pertorbacions causades a la fauna i flora marines.
9. Conéixer els mitjans que permeten conservar en les millors condicions l’entorn del mar Mediterrani
i compatibilitzar l’aprofitament dels recursos marins amb la cura dels seus ecosistemes, per mitjà de
l’ús d’estratègies de desenvolupament sostenible.
10. Promoure les conductes respectuoses amb el medi ambient i les actituds i els hàbits que permeten
no sols causar el mínim perjuí als ecosistemes marins sinó també contribuir a la seua recuperació i
regeneració en aquelles zones que han sigut ja alterades.

11
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CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El naixement del mar Mediterrani.
La geologia de l’àrea mediterrània.
El trencaclosques de la litosfera.
Terratrémols al Mediterrani
Els volcans del Mediterrani
Las Costas. Penya-segats i platges
Un passeig pel fons del mar
La vida marina.
Els ecosistemes terrestres mediterranis.

CONTRIBUCIÓ A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Esta unitat didàctica contribuïx a l'adquisició de les competències bàsiques:

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, objecte específic de cada una de








les activitats proposades al llarg d'esta unitat didàctica.
Competència en comunicació lingüística, per mitjà de la lectura de documents de diversos tipus i la
realització d'activitats que requerixen la redacció de textos explicatius o l'emissió d'hipòtesis.
Competència per a aprendre a aprendre, animada per mitjà del plantejament d'activitats destinades
a estimular l'interés per conéixer i descobrir la sorprenent i rica realitat que subjau sota l'aspecte superficialment i enganyosament trivial dels paisatges mediterranis.
Autonomia i iniciativa personal, que cal posar en joc en algunes activitats de caràcter obert, on es fa
necessària la reflexió personal i la presa de decisions.
Competència matemàtica, per a la resolució de problemes que exigixen l'aplicació de conceptes i la
realització d'operacions matemàtiques i la comprensió i expressió dels resultats i el seu significat.
Tractament de la informació i competència digital, centrada en l'ús de fonts d'informació documental variades, la seua valoració i selecció en funció de criteris adequats per a la realització de
les activitats.
Competència social i ciutadana, necessària per a l'adquisició de consciència sobre els problemes
ambientals del Mediterrani i la necessitat de la seua protecció.
Competència cultural i artística, per mitjà de la realització d'il·lustracions i la relació entre el medi
natural i les cultures mediterrànies.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Descriure el procés que va donar origen al naixement del mar Mediterrani, la seua relació amb el mar
de Tetis i les característiques de la seua ubicació en relació amb les plaques tectòniques.
2. Diferenciar entre la litosfera oceànica i la litosfera continental i establir criteris de proporcionalitat
en relació amb l’estructura interna de la Terra. Així mateix, reconéixer les causes de moviment de les
plaques litosfèriques en relació amb les estructures subjacents.
3. Identificar les plaques tectòniques de l’entorn mediterrani i les seues relacions, i interpretar a partir
d’elles els processos geològics més notables i les estructures resultants, en especial l’existència de
volcans i terratrémols en l’àrea mediterrània i la seua distribució. Relacionar alguns episodis geològics amb esdeveniments històrics i actuals.
4. Conéixer la ubicació geogràfica de les illes Columbretes, el seu origen volcànic i la seua relació amb
l’activitat tectònica.
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5. Conéixer les característiques principals de les costes mediterrànies, assenyalar alguns processos
naturals que tenen lloc en les costes rocoses i arenoses i identificar alguns dels impactes que té l’activitat humana en la dinàmica costanera. Així mateix, reconéixer les cubetes i principals zones en què
es dividix la conca mediterrània.
6. Relacionar la salinitat, la temperatura i els corrents de l’aigua amb l’equilibri hídric mediterrani i els
seus canvis al llarg de l’any. També han de relacionar-se les variacions del nivell de les aigües en
temps històrics amb el registre arqueològic.
7. Interpretar la gràfica d’absorció de la llum a distintes longituds d’ona amb la variació del color de les
aigües en relació amb la profunditat. Associar la llum a les característiques nutritives de la vida en
el mar.
8. Identificar algunes de les espècies més significatives de l’àrea mediterrània i associar-les al seu hàbitat. Explicar la importància de les praderies de fanerògames marines en relació amb la biodiversitat
en les aigües pròximes a les nostres costes, així com els problemes ambientals que patixen.
9. Construir un esquema senzill de la transferència de matèria i energia en els ecosistemes aquàtics.
10. Identificar els principals ecosistemes litorals i algunes de les seues característiques fonamentals. Citar
algunes diferències i semblances entre deltes i estuaris.
11. Aportar algunes raons de la importància ecològica de les llacunes i els aiguamolls costaners, i explicar les seues relacions amb l’aigua marina i els aqüífers d’origen continental. Valorar les conseqüències de la seua progressiva regressió deguda a l’activitat humana.
12. Reconéixer les característiques principals dels ecosistemes terrestres mediterranis, citar alguns
exemples representatius de flora i fauna de cada un i explicar algunes adaptacions de les plantes a
l’ambient mediterrani.
13. Conéixer els principals problemes ambientals del Mediterrani i anomenar algunes de les seues previsibles
conseqüències. Proposar algunes mesures per a aconseguir la regeneració de la conca mediterrània.

METODOLOGIA
Oferim uns materials susceptibles de ser tractats segons diverses metodologies. En ells hi ha informació, activitats de distints tipus i motius de reflexió sobre distints aspectes científics relacionats amb el
mar Mediterrani.
En el conjunt d’esta proposta didàctica subjau la idea que el tractament en l’aula serà dinàmic, possiblement
per mitjà del treball en grups, que les tasques a realitzar per part de l’alumnat es relacionaran amb l’estudi de
casos i la resolució de problemes, activitats que exigiran una certa dosi de reflexió, iniciativa i creativitat.
De totes maneres, entenem que gran part de la utilitat d’estos materials en els distints nivells de Secundària depén de les possibilitats d’ajustament i adaptació a les necessitats concretes de l’aula i als
criteris docents. Per això, s’ha optat per una estructura que, per un costat manté una unitat global que
pot advertir-se en la seqüenciació de continguts i el plantejament de les activitats, i que al mateix
temps permet la separació en peces o casos d’interés que poden complementar gran part dels continguts de les àrees científiques. Resulta òbvia la possibilitat d’ampliar els continguts d’alguns apartats
i d’ometre’n uns altres a conveniència del professorat. En esta direcció cal interpretar també els criteris d’avaluació, el llistat dels quals oferix una llista de possibilitats que no tracta de ser exhaustiva ni
té el caràcter de selecció de mínims necessaris.
La guia docent s’ha realitzat amb la intenció de maximitzar la seua utilitat per al seguiment de les activitats en l’aula. Per això, s’oferix el text complet de què disposa l’alumnat, una justificació de l’activitat on
s’explica la seua funció didàctica i un breu solucionari ajustat al nivell de Secundària. En alguns casos s’oferixen suggeriments per a possibles ampliacions.
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Activitat 1

L’aparició del Mediterrani

No sempre va existir el mar Mediterrani. Va haver-hi un temps en
què la Terra era molt diferent. La
distribució de mars i terres emergides ha canviat moltes vegades
al llarg de la història del nostre planeta. La Terra té uns 4.600 milions
d’anys d’antiguitat i el Mediterrani
es va formar fa només milions
d’anys. Durant el 99,8% del temps
d’existència de la Terra, el Mediterrani no va existir.
Tampoc existirà per a sempre.
Els mateixos processos que van
donar lloc al seu naixement donaran lloc a la seua desaparició en alguns milions d’anys.
L’activitat geològica de la Terra mai es deté. La major part dels seus canvis es manifesten lentament, al
llarg de milions d’anys, però a vegades actua de forma ràpida i violenta, donant lloc a fenòmens paroxístics que transformen per sempre l’aspecte d’una regió.
Fa una miqueta més de 200 milions d’anys, el supercontinent anomenat Pangea, que reunia totes les
terres emergides, va començar a desmembrar-se. Un profund solc o rift es va obrir pas, deixant un gran
continent anomenat Lauràsia al nord i un altre gran continent, Gondwana, al sud. Entre els dos va quedar
format el mar de Tetis, que va acabar per convertir-se en un verdader oceà amb una dorsal activa.
Amb el pas del temps, Lauràsia va donar lloc als continents del nord, Euràsia i Amèrica del Nord, i Gondwana va donar lloc als continents del sud: Àfrica, Amèrica del Sud, Austràlia, l’Antàrtida i l’Índia (que
ara està unida a Euràsia).
Si el mar de Tetis haguera crescut indefinidament, hauria format un gran oceà, tan gran com l’Atlàntic, i
els continents del nord i del sud estarien hui separats per milers de quilòmetres. El món seria molt diferent
de com el coneixem en l’actualitat. No obstant això, una miqueta més tard, fa 150 milions d’anys, dos successos inesperats van canviar per complet el panorama.
Es va obrir un rift entre Àfrica i Amèrica: naixia l’oceà Atlàntic. El creixement de l’oceà va fer que la placa
africana començara a moure’s cap a l’est.
No molt més tard, la xicoteta placa ibèrica, molt diferent de la península actual, va començar a girar en
sentit contrari al de les agulles del rellotge. Durant els 50 milions d’anys que va durar este procés va completar un gir de 25º. En este procés, es va obrir la dorsal del golf de Biscaia que va crear el mar Cantàbric.
No obstant això, el Mediterrani no és un residu de l’antic mar de Tetis. La placa africana va canviar la
direcció del seu moviment, primer cap al nord i després cap a l’est. Els principals esdeveniments van
succeir des de fa 65 milions d’anys en avant. L’encontre de la placa africana amb la part europea de la
placa euroasiàtica va donar lloc a l’orogènia alpina, on es van formar els Atles, els Apenins, els Balcans,
els Carpats, Crimea, Xipre, Creta, la serralada Cantàbrica, els Alps, els Pirineus, la serralada Ibèrica i, finalment, les Bètiques. El Mediterrani va quedar constituït com un mar interior, envoltat de serralades. Gran
part dels sediments acumulats en el mar de Tetis formen ara part de les muntanyes de la part septentrional del Mare Nostrum.
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La dansa dels continents
En la il·lustració es representa el canvi en la distribució dels continents des de l’última vegada en què
van estar reunits formant una Pangea, fa uns 210
milions d’anys.
Els continents no es mouen per si mateixos ni “suren”
a l’atzar sobre el fons rocós dels oceans. Són arrossegats per plaques litosfèriques que es van formant i
destruint. Com una taula sobre una estora, són moguts
d’un lloc a un altre amb la litosfera que els sustenta.
En la il·lustració, els distints colors permeten seguir
el recorregut dels distints continents i no es dibuixen
les plaques litosfèriques subjacents:











Amèrica del Sud.
Amèrica del Nord.
Europa (fins als Urals).
Àfrica.
Àsia (des dels Urals).
Aràbia.
Índia.
Austràlia.
Antàrtida.

a. A partir de les il·lustracions, indica quan apareix el
mar Mediterrani.
L’activitat pretén en primer lloc que l’alumnat observe com
les terres emergides han anat canviant la seua distribució
al llarg del temps i com els continents actuals són el resultat de l’activitat geològica que es produïx en el nostre planeta i que continua en l’actualitat.
D’acord amb les il·lustracions, el mar Mediterrani apareix
fa menys de 50 milions d’anys, en una època molt pròxima
a l’actualitat.
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b. Durant quants milions d’anys existirà el mar Mediterrani?
L’activitat pretén combatre la idea que la distribució actual de continents és fixa i definitiva.
Pot deduir-se que relativament poc de temps, menys de 50 milions d’anys. Si se seguix la seqüència de moviments
d’Europa i Àfrica, pot calcular-se que en la pròxima imatge ambdós continents estaran units i el Mediterrani haurà
desaparegut.

c. En les il·lustracions es mostra que abans de l’aparició del Mediterrani va existir el mar de Tetis. Hi ha alguna
relació entre els dos mars?
En este apartat es tracta d’aconseguir establir una connexió entre el mar de Tetis i l’actual mar Mediterrani. En realitat, es coneix l’existència en el passat de dos mars successius en el temps i coetanis fa 50 milions d’anys aproximadament: el Paratetis i el Tetis. El segon és el que va donar origen a l’actual mar Mediterrani.
La part més occidental del mar de Tetis va donar lloc al Mediterrani. La part oriental del Tetis forma en l’actualitat
part d’Àsia.

d. Descriu en deu línies els esdeveniments més importants que mostra la sèrie d’il·lustracions.
L’activitat es planteja després de les reflexions anteriors que servixen per a fixar l’atenció sobre alguns dels esdeveniments més importants del passat geològic del Mediterrani.
Es tracta de fer un breu relat que resumisca els principals canvis en la distribució dels continents i la seua relació amb
l’aparició del mar Mediterrani.

e. Creus que està justificat el nom de Mediterrani?
S’exigix l’observació de la ubicació del Mediterrani en relació amb el seu entorn i la identificació d’una de les seues
característiques més importants, la de ser un mar interior, atrapat entre Euràsia i Àfrica, relativament xicotet en
comparació amb els grans oceans.
Sí, pot justificar-se el nom de Mediterrani perquè és un mar relativament xicotet situat entre terres emergides.
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Activitat 2

L’interior de la Terra

La geologia del mar Mediterrani estudia les estructures i els processos geològics que van donar lloc al mar
que coneixem actualment i els materials i processos que determinen les seues característiques actuals.
El radi de la Terra és d’uns 6.370 km. En comparació, la major profunditat del mar Mediterrani, que es troba
a la cubeta oriental i a penes sobrepassa els 5 km, resulta quasi insignificant. Cinc quilòmetres és menys
de la mil·lèsima part de la distància de la superfície al centre de la Terra.

a. Col·loca cada una de les següents paraules en el lloc
corresponent: escorça, mantell superior, mantell inferior,
nucli extern, nucli intern.
L’activitat permet establir algunes idees fonamentals sobre
l’estructura interna de la Terra d’importància per al coneixement de la geologia del Mediterrani.
La resposta es troba en la il·lustració.

b. La línia vertical que hi ha en la part esquerra d’esta pàgina

PROFUNDITAT
(Km)

ESCORÇA

0
33
100
250

MANTELL SUPERIOR

700

MANTELL INFERIOR

2900

té una longitud total de 193 mm. Suposant que la línia
representa la distància existent des de la superfície fins
al centre de la Terra, rodeja amb un cercle la part proporcional que correspondria a l’escorça.
L’activitat pretén mostrar de forma il·lustrativa l’escassa entitat de l’escorça, sobre la qual vivim, en relació amb la resta de
l’interior terrestre. La resposta es troba en la il·lustració i el
cercle té un diàmetre d’un mil·límetre.

NUCLI
EXTERN
5100

NUCLI
INTERN
6370

ESCORÇA CONTINENTAL
ESCORÇA OCEÀNICA
nivell del mar
ESCORÇA

LITOSFERA

MANTELL

MANTELL

MANTELL

ZONA B
DEL MANTELL
SUPERIOR

ZONA C DEL
MANTELL SUPERIOR
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La mitjana de grossor de l’escorça terrestre és d’uns 33 km. Més grossa en els continents i més prima en
els mars i oceans. Proporcionalment, molt més prima que la capa de nata que sol formar-se al calfar un
got de llet. Per això, per a entendre la superfície terrestre cal mirar també en les profunditats del planeta.
La tectònica de plaques és la teoria que permet explicar com es produïxen els desplaçaments d’oceans i
continents en la superfície terrestre al llarg del temps, i quines són les seues causes. Segons la tectònica
de plaques, la calor interna de la Terra produïx corrents de convecció que mouen les plaques litosfèriques. Les plaques continentals són més grosses i lleugeres, per la qual cosa difícilment tornen cap a l’interior de la Terra, mentres que les plaques oceàniques són més denses i fines, per la qual cosa poden ser
arrossegades de nou cap a l’interior del mantell. Amb això s’explica un sorprenent problema: els materials més antics trobats en els continents tenen prop de quatre mil milions d’anys, mentres que els
materials oceànics més antics no passen de tres-cents milions d’anys d’antiguitat.

Activitat 3

El moviment de la litosfera

a. El dibuix representa els corrents de convecció del
mantell que mouen les plaques litosfèriques.
En les zones de subducció, la litosfera oceànica s’introduïx (subduïx) cap a l’interior del mantell, mentres
que en la dorsal oceànica es crea nova litosfera oceànica. Tracta d’explicar per què.
Esta activitat té per objectiu establir fonaments elementals que ajuden a comprendre el moviment de les plaques tectòniques.
Les plaques litosfèriques són arrossegades pels corrents de convecció del mantell. En les zones de subducció (subduir = conduir cap avall) els corrents de convecció es dirigixen cap a l’interior de la Terra, mentres que en la dorsal
oceànica els corrents de convecció es dirigixen cap a l’exterior.

b. a) La figura mostra: una placa litosfèrica mixta (A), que té una part continental i una part oceànica, una
placa litosfèrica oceànica que subduïx (B), i una placa oceànica que ha sigut engrossida en la vora a conseqüència del xoc (C). Col·loca en el dibuix la lletra corresponent a cada placa.
b) Identifica en el dibuix: una zona de subducció, una dorsal oceànica, una zona on hi haurà illes volcàniques.
L’activitat està destinada a familiaritzar l’alumnat amb la dinàmica litosfèrica i la seua relació amb els corrents de
convecció del mantell i les estructures fonamentals derivades.
La seqüència d’activitats realitzades fins ara permet establir els principals fonaments de la tectònica de plaques.
a) La resposta està en la il·lustració.
b) En el dibuix mateix s’ha indicat la zona de subducció, la dorsal oceànica i la zona on hi haurà illes volcàniques.

A

dorsal
oceànica

B

CORRENTS DE CONVECCIÓ DEL MANTELL

zona de
subducció

illes
C
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Activitat 4

Relacions entre plaques litosfèriques

Els volcans i terratrémols no ocorren a l’atzar. Pot veure’s que la major part es disposen en línies més o
menys contínues. Fins a mitjan segle XX no se’n va comprendre la raó, però en 1955 va aparéixer una nova
manera d’entendre esta i altres qüestions de la Geologia. La tectònica de plaques o tectònica global va
canviar la manera en què entenem el que succeïx en l’interior del nostre planeta i les seues conseqüències en l’exterior. Entre eixes conseqüències estan els volcans i els terratrémols. En la il·lustració següent
s’ha representat la distribució dels principals volcans –en roig– i els principals terratrémols –en groc–. En
blau s’han assenyalat els límits entre les distintes plaques litosfèriques.
La superfície de la Terra està dividida en set grans plaques litosfèriques i diverses desenes de plaques menors.
La major part dels terratrémols i volcans es troben en els límits de les plaques.
Quan les plaques xoquen entre si, se separen o es freguen, es produïxen terratrémols i, sovint, volcans. Les
plaques continentals són més lleugeres, antigues i grosses que les plaques oceàniques, encara que moltes plaques litosfèriques són mixtes, amb una part oceànica i una part continental. Les il·lustracions següents
mostren el que ocorre en els límits entre les plaques.
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LITOSFERA OCEÀNICA - LITOSFERA CONTINENTAL

Es forma: zona de subducció,
fossa oceànica, arcs d'illes, activitat volcànica i sísmica.
LITOSFERA OCEÀNICA - LITOSFERA OCEÀNICA

XOQUEN

Es forma: zona de subducció,
fossa oceànica, serralada. Hi ha
activitat volcànica i sísmica.
LITOSFERA CONTINENTAL - LITOSFERA CONTINENTAL

Es forma: serralada intercontinental, activitat sísmica.

SE
SEPAREN

Es forma: una dorsal oceànica,
s’obri un oceà. Hi ha activitat
sísmica i volcànica.

FREGUEN

Es forma: una falla transformant.
Hi ha activitat sísmica.

Les plaques litosfèriques continentals no subduïxen,
no s’introduïxen cap a l’interior del mantell i són més
antigues que les oceàniques. Explica les raons de les
dos característiques.
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Activitat 5

El trencaclosques de la litosfera
En l’esquema pot distingir-se:
5

6

1
4

4
2
3

1. Una dorsal oceànica, entre dos plaques litosfèriques oceàniques, on es crea nou fons oceànic a partir de
magma procedent del mantell.
2. Una zona de subducció, on una placa oceànica s’introduïx davall una placa oceànica.
3. Una zona de subducció, on una placa oceànica s’introduïx davall una placa continental.
4. Dos fosses oceàniques, associades a les zones de subducció.
5. Un arc d’illes volcàniques.
6. Una serralada amb volcans sobre litosfera continental, prop de l’oceà.
Assenyala on es troba cada una de les estructures esmentades posant el número en el lloc corresponent de l’esquema.
Una vegada feta la presentació dels principis de la teoria de la Tectònica de Plaques, l’activitat permet afegir més
riquesa de continguts a la identificació de les estructures, especialment en relació amb les conseqüències derivades de la dinàmica litosfèrica, com la creació de nou fons oceànic i el vulcanisme.
Les solucions s’indiquen sobre el dibuix:
És possible saber cap a on subduïx una placa litosfèrica oceànica, ja que, en el seu descens cap a l’interior del mantell, produïx moviments sísmics el focus dels quals és cada vegada més profund a mesura que s’introduïx la placa.

Activitat 6

La subducció de la litosfera oceànica

Observa les dos il·lustracions de l’esquerra. La primera
mostra en secció com la litosfera oceànica subduïx
davall la litosfera continental, provocant volcans i
terratrémols en el procés. La segona mostra un mapa
del territori en què es produïx la subducció. Ambdós
dibuixos assenyalen per mitjà de punts de colors els
llocs en què s’han produït terratrémols i la profunditat
dels focus sísmics.
a. Indica quina és la relació entre els dos dibuixos.
b. Davall quina de les dos plaques es produïxen els
moviments sísmics en este cas?
c. Si només disposàrem del mapa (el dibuix inferior),
podríem saber en quina direcció s’introduïx la placa
oceànica davall la continental? Raona la resposta.
d. I si es tractara de la convergència entre dos plaques
oceàniques?
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En les activitats anteriors s’ha presentat la teoria de la Tectònica de Plaques amb ajuda d’il·lustracions en les quals
es mostra amb claredats l’existència de zones de subducció, dorsals oceàniques i altres estructures. No obstant això,
gran part d’estes informacions han de ser inferides a partir de proves geològiques indirectes. Un exemple d’això es
planteja en esta activitat, en la qual es procedix a la deducció de la direcció de subducció d’una placa litosfèrica
oceànica davall una placa litosfèrica continental a partir de dades sismològiques.

a. El dibuix superior correspon a un tall vertical, mentres que el dibuix inferior és un mapa, és a dir, una representació de la superfície horitzontal.

b. Davall la placa continental.
c. Sí. La profunditat dels focus sísmics permet conéixer la direcció en què subduïx la placa litosfèrica. En realitat,
també coneixem que les plaques litosfèriques continentals no subduïxen.

d. En el cas de convergència entre dos plaques litosfèriques oceàniques, podria deduir-se la direcció de subducció
igualment.

Activitat 7

Terratrémols al Mediterrani I

El mapa mostra la localització dels terratrémols produïts en l’àrea mediterrània des de 1964 fins a 2001.
A més, s’indica la profunditat en quilòmetres del focus de cada terratrémol per mitjà de la clau de color
que apareix en la llegenda.
Activitat: Hem vist en la pàgina anterior que els sismes o terratrémols solen estar alineats en els límits
de les plaques litosfèriques. Pot veure’s que en algunes parts del Mediterrani les alineacions de focus sísmics resulten difícils de determinar.

a. Raona si hi ha correspondència entre l’alineació dels focus sísmics i les plaques litosfèriques del Mediterrani que apareixen en el mapa inferior.

b. La placa africana s’introduïx davall les plaques del nord mediterrani. Això pot deduir-se observant com varia
la profunditat dels focus sísmics en dos zones concretes del mapa. Indica quines són estes zones, en quina
direcció subduïx la placa africana i com és possible saber-ho.
L’activitat anterior aporta un procediment per mitjà del qual és possible descobrir genèricament la disposició de les
plaques tectòniques en el mar Mediterrani i això permet explicar per què hi ha més activitat sísmica en la cubeta
oriental que en l’occidental. S’indiquen només les plaques més rellevants.
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a. l’alineació dels focus dels terratrémols mostra amb prou claredat
l’existència de les majors plaques
litosfèriques del Mediterrani. Es
podria deduir fins i tot l’existència
de la placa d’Alborán en el seu
extrem occidental, encara que amb
escassa nitidesa per la qual cosa no
ha sigut sol·licitada en l’activitat.

b. Son el sur d’Itàlia i el mar Egeu.
La plaça africana subduix cap al nord,
donat que la profunditat dels fons
augmenta cap al nord.

Activitat 8

Terratrémols al Mediterrani II

La taula mostra els terratrémols més importants produïts en l’àrea mediterrània en els últims anys.
DATA I LLOC DELS
PRINCIPALS TERRATRÉMOLS
OCORREGUTS EN L’ÀREA
MEDITERRÀNIA DES DE 1992

MAGNITUD
EN L’ESCALA
RICHTER
(D’1 A 12)

22 de març de 1992 a Erzincan, a l’est de Turquia

6,9 graus

12 d’octubre de 1992 al Caire
18 d’agost de 1994 a Mascara (oest d’Algèria)
27 de juny de 1998 a Adana, Turquia

5,5 graus
5,6 graus
6,3 graus

17 d’agost de 1999 a Esmirna, Turquia

7,4 graus

7 de setembre de 1999 a Atenes, Grècia

5,9 graus

12 de novembre de 1999 a Duzce, Turquia

7,2 graus

22 de desembre de 1999 a l’oest d’Algèria
3 de febrer de 2002 a Afyon, Turquia
6 de setembre de 2002 a Sicília, Itàlia
31 d’octubre de 2002 a San Giuliano di Puglia, Itàlia
21 de maig de 2003 al nord d’Algèria
1 de maig de 2003 al sud-est de Turquia
26 de desembre de 2003 a Bam, Iran
24 de febrer de 2004 a Al-Hoceima, Marroc

5,8 graus
6 graus
5,6 graus
5,4 graus
6,8 graus
6,4 graus
6,8 graus
6,5 graus

22 de febrer de 2005 a Zarand, Iran
12 de març de 2005 a Turquia

6,3 graus
5,4 graus

20 d’octubre de 2005, tres terratrémols al mar Egeu

5,6, 5,9 i 5,9 graus

28 de novembre de 2005 al sud d’Iran

6,1 graus

8 de gener de 2006 a Kythira, Grècia
20 de març de 2006 a Laalam, nord d’Algèria

6,7 graus
5,3 graus

DANYS CAUSATS
1.000 morts i
50.000 persones sense casa.
552 morts.
171 morts.
144 morts i
1.500 persones ferides.
17.000 morts, 30.000 persones
ferides i 15.500.000 afectades.
138 morts, 2.000 persones
ferides i 100.000 damnificades.
675 morts i
4.700 persones ferides.
28 morts i 175 persones ferides.
44 morts i 318 ferits.
3 morts i copiosos danys.
29 morts.
2.251 morts.
172 morts i 521 persones ferides.
15.000 morts.
600 morts,
40.000 persones sense casa.
420 morts.
16 persones ferides i
1.500 cases danyades.
Danys en edificis de
la ciutat d’Urla.
10 morts i milers de
cases danyades.
Sense víctimes.
4 morts i 36 persones ferides.
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Una de les formes més notòries, i funestes, de relació entre l’activitat geològica i la societat humana és l’existent entre els terratrémols i les seues conseqüències. L’àrea mediterrània té una llarga història de terratrémols
i danys associats. La taula mostra que els terratrémols en la zona no són una casualitat i que el risc sísmic persistix en l’actualitat.

a. Assenyala en el mapa els llocs en què es produïxen els terratrémols.
La resposta es troba en el mapa

b. Els llocs en què s’han produït estos terratrémols, coincidixen amb el que caldria esperar a partir de les informacions anteriors?
Sí, pràcticament tots coincidixen amb les línies de contacte entre les plaques litosfèriques de l’àrea mediterrània.

c. En quina part del Mediterrani és més gran el risc sísmic?
En la zona oriental, especialment en el mar Egeu, i al sud de Grècia, Turquia i Itàlia.

d. La península Ibèrica podria patir algun terratrémol important?
Sí, especialment en la regió sud-oriental. Hi ha antecedents de terratrémols, com el de Montesa, associat al declivi
de l’Orde. En temps més recents, el pitjor terratrémol es va produir el 25 de desembre de 1884 a Arenas del Rey i
va destruir completament la localitat. El risc és, en tot cas, menor que en el Mediterrani oriental.

Activitat 9

Els volcans del Mediterrani
L’explosió de l’illa de Thera

La sobtada desaparició de la civilització minoica continua intrigant els historiadors. S’han utilitzat multitud d’idees per a explicar com va acabar una poderosa i centenària civilització que dominava el Mediterrani oriental. Amb el temps, ha crescut en importància la hipòtesi que proposa com a causa el vulcanisme.
Segons esta hipòtesi, una descomunal erupció volcànica produïda 1500 anys a. de C. va fer volar pels aires
l’illa de Thera. El mar Mediterrani, habitualment tranquil, es va omplir de pedres flotants, les cendres van
enfosquir el cel durant mesos i, quan el paisatge va tornar a la normalitat, la pròspera civilització de Minos
havia desaparegut per sempre. De l’illa original, a penes en van quedar alguns fragments, entre els quals
destaca l’actual illa grega de Santorí, molt visitada ara pel turisme. La seua forma recorda una part d’una
enorme caldera volcànica.
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“El volcà Santorí comprén cinc illes
que constituïxen la unitat que està
més al sud de les illes Cíclades de
l’Egeu. El punt més alt, el massís del
Profeta Elies, a Thera, representa l’illa
original, d’esquist i marbre. … A mitjan segle xv a. C., va haver-hi una tremenda erupció de pumicita... (de
pedra tosca).
Immediatament després de la caiguda de la caldera, Santorí va quedar reduït només a Thera, Thirasia i
les diminutes illes Apronisi. Però el
volcà no estava adormit i va començar discretament a construir una
nova estructura sobre les ruïnes de
l’antiga. El primer antecedent històric d’activitat data de l’any 197 a. C.
En aquell moment, una nova illa va
emergir sobre l’aigua, al mig de la
badia, i se li va donar l’apropiat nom de Kaimeni (‘cremat’). Les erupcions van anar, una vegada i una altra, incrementant el
creixement de la massa submarina. Hi ha relats, no tots verificats, de catorze erupcions entre 1900 i 1950. En 1570 va aparéixer una segona illa i, en l’erupció de 1707-1711, en va emergir una altra entre les dos primeres. En 1866 va sorgir una
nova cúpula sobre el nivell del mar i, finalment, en l’última i més important erupció, la de 1925-1926, la lava va fluir unintho tot menys l’antiga illa Pelea (‘antiga’) Kaimeni, formant l’actual Nea (‘nova’) Kaimeni.”

Extracte de Leyendas de la Tierra. Dorothy Vitaliano. Ed. Salvat. Barcelona. 1986.

La gran erupció del Vesuvi
El Vesuvi va ser, sens dubte, el volcà més famós de l’antiguitat grecoromana.
Hi ha altres volcans en el Mediterrani, a més del Vesuvi, la major part dels quals estan a Itàlia. Els més
importants són l’Etna, a Sicília, i el Stromboli, en les illes Lipari, un volcà que va nàixer davall el mar i
l’activitat del qual va produir l’aparició del seu arxipèlag. Hi ha milers de volcans al llarg de la Terra. Els
volcans passen segles o milers d’anys inactius i ocasionalment entren en erupció durant un o més anys.
En l’actualitat hi ha centenars de volcans en erupció, amb fases de major o menor intensitat.
L’any 79 de la nostra era, el Vesuvi va entrar en erupció. Plini el Vell tenia 56 anys i era reconegut com un
gran savi. En els seus 37 llibres d’Història Natural s’havia esforçat a arreplegar tot el saber de l’antiguitat
sobre la naturalesa. Fascinat per un dels fenòmens més poderosos de la naturalesa, va ascendir cap al cràter desoint totes les advertències. L’erupció del Vesuvi va ser irregular, discontínua. El núvol negre i ardent
format per l’erupció podia veure’s des de molt lluny. El cràter estava cobert d’una espessa fumarada d’olor
de sofre i les explosions se succeïen, cada vegada més violentes, llançant a l’aire cendres, lapil·li i bombes
volcàniques. La lava baixava pel vessant formant rius ataronjats i, quan arribava al mar, feia elevar-se un
núvol blanc, net, de vapor d’aigua.
Plini el Jove, el seu nebot, que va ser polític i escriptor, contemplava l’escena des d’un dels vaixells de la
flota romana. Plini el Vell hi va pujar tractant de veure l’infern amb els seus propis ulls, una piscina de
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lava bullent, borbollejant, com
si una fera descomunal, capturada davall terra, respirara amb
fúria a través del cràter. Plini el
Vell mai va tornar de la seua
última excursió. Mai es va trobar el seu cadàver. El seu nebot
no va poder fer una altra cosa
que relatar la seua mort.
En eixa erupció van morir moltes més persones. Les ciutats
de Pompeia i Herculà van quedar sepultades davall la lava i
són ara un dels millors testimonis tant de l’erupció del Vesuvi com de la forma de vida dels romans en temps de l’emperador Tit
Flavi Vespasià.

El volcà que dóna nom als volcans
El Mediterrani compta amb més volcans importants. Destaquen el Stromboli i el Vulcano, a les illes Eòlies,
(anomenades també illes Lipari), al nord de Sicília. El Stromboli ha donat nom a un tipus de volcans, i el
Vulcano ha donat el seu nom a tots els volcans. Conta l’Odissea que Ulisses va recórrer estes illes, anomenades així perquè els grecs creien que en hi habitava Èol, el déu dels vents.
No obstant això, els grecs van reservar la llar del déu Vulcà a les profunditats de l’Etna, el gran volcà de
Sicília, una imponent mola de 3.323 metres d’altitud, la primera erupció coneguda del qual data de l’any
1500 a. C., i que va tindre grans erupcions en el 122 a. C., en 1669 quan va arrasar Catània, en 1928 i en
1987. En l’actualitat seguix actiu.

Els volcans del Mediterrani
Alguns volcans del Mediterrani han tingut gran importància en la història, com es mostra en els relats anteriors. L’objectiu d’esta activitat és fer una reflexió sobre l’energia que dóna lloc al vulcanisme, i la classificació dels materials
emesos en les erupcions volcàniques.

a. D’on ix l’energia dels volcans?
La resposta és complexa. Té el mateix origen que la calor interna de la Terra, la radioactivitat dels elements pesats
de l’interior del planeta, però en la major part dels casos hi ha circumstàncies locals que determinen els fenòmens
volcànics, associades a la dinàmica litosfèrica, al gradient tèrmic i als materials del subsòl. En general, a excepció
dels volcans deguts a punts calents el magma dels quals és d’origen profund, les causes immediates de les erupcions volcàniques es troben en l’escorça i la zona A del mantell.

b. Classifica, emprant la informació del text, els productes sòlids, líquids i gasosos emesos pel Vesuvi en l’erupció de l’any 79 d. C.
Sòlids: cendres, lapil·li i bombes volcàniques.
Líquids: lava.
Gasosos: vapor d’aigua i vapors sulfurosos.
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Activitat 10

Columbretes volcàniques

Columbreta
Gran

Les illes Columbretes són quatre grups d’illots volcànics disposats de nord
Grup de
a sud al llarg de sis quilòmetres i situats enfront del cap d’Orpesa, a Casla Ferrera
telló, anomenats respectivament Columbreta Gran, la Ferrera, la Foradada
i el Bergantí. No molt lluny, a uns 13 quilòmetres al sud-oest, es troba l’alt
fons conegut com a Placer de la Barra Alta, que consistix en dos elevacions submarines que s’eleven 90 metres sobre el fons marí fins a quedar
Grup de
a 11 i 14 metres davall el nivell del mar. La seua existència es deu a fenòla Foradada
mens de distensió de les falles existents cap al final del Terciari.
El conjunt d’illes, parc natural des de 1998, oferix refugi a algunes espècies valuoses, com el falcó de la reina, la baldriga cendrosa mediterrània i
la sargantana de Columbretes, a més d’albergar una gran riquesa faunística en els seus fons, i constituir un esplèndid observatori marí.
Grup del
Es tracta, en tots els casos, d’illes d’origen volcànic. La Columbreta Gran
Bergantí
és la més gran i més antiga de tot el conjunt; té prop de 900 metres de
nord a sud i és l’única que va ser habitada. En el seu extrem nord, el Montcolibre, hi ha el far, construït en 1857, i el Centre d’interpretació del parc.
Amb els illots Mascarat, la Sinyoreta i Montcolibre, pren la forma d’un arc o
ferradura, obert cap a l’est i en el seu interior alberga el port, lloc d’amarratge
d’embarcacions. Constituït per diverses capes de piroclastos procedents
d’erupcions volcàniques, en el conjunt poden distingir-se les restes de tres
cràters que van donar origen a este grup. Part d’eixes restes són les illes
visibles, si bé alterades per l’erosió deguda a l’onatge, i una gran part de
l’edifici volcànic va col·lapsar i es va afonar.
La resta de l’arxipèlag està constituït per illes sensiblement menors i alts fons. Al sud-oest de la Columbreta
Gran està el grup de la Ferrera, i més al sud, successivament, el grup de la Foradada, anomenada així perquè
mostra un arc natural, i el grup del Bergantí.
Els majors afloraments de materials volcànics o subvolcànics de la península Ibèrica es troben en la zona
de la Garrotxa (Girona) i en el cap de Gata (Almeria). La Comunitat Valenciana presenta distints afloraments volcànics recents, com els de Cofrents, Quesa i Picassent.

a. Columbretes volcàniques.
Es tracta de donar a conéixer l’existència de fenòmens volcànics i estructures relacionades en el territori valencià, entre les quals destaquen el volcà de Cofrents i les illes Columbretes. La presentació de l’arxipèlg com a producte del vulcanisme i una anàlisi senzilla d’algunes de les claus que van donar lloc a la seua existència és l’objecte d’esta activitat.
b. Identifica els grups d’illes de les Columbretes a partir de la informació del text.
La resposta apareix en la il·lustració.

c. Explica com és possible que la distensió de les falles done lloc a fenòmens volcànics.
La distensió associada a les falles causa una disminució de la pressió allí on es produïx. Si això coincidix amb una
zona del subsòl on les temperatures són elevades i hi ha materials en estat de fusió parcial o semiparcial sotmesos
a una pressió important, (quelcom que pot ocórrer si hi ha gasos atrapats), estos materials poden escapar per la zona
de distensió i eixir a la superfície.
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Activitat 11

Les costes

El mar Mediterrani té aproximadament 46.000 quilòmetres de
costes. La costa peninsular mediterrània espanyola té més de
2.100 quilòmetres des del cap de Creus fins a Tarifa. La longitud de les costes de Balears és sorprenentment elevada a causa
de la seua insularitat i arriba als 1.428 quilòmetres, ja que les
illes tenen una gran longitud de costa en relació amb la seua
superfície. A esta quantitat caldria afegir els quilòmetres de costa
d’illes mediterrànies menors, com les illes Medes, situades enfront
de Girona; les Columbretes, enfront de Castelló; l’illa de Tabarca,
enfront de Santa Pola (Alacant); l’illa d’Alborán, al sud d’Almeria,
i altres illots. La Comunitat Valenciana té prop de 470 quilòmetres de costa, sense comptar les illes.
Un tall transversal a la línia de costa permet distingir al llarg de
la transició des del continent fins als fons marins una plataforma
continental, continuació del continent davall el nivell del mar
que dóna pas a un talús o pendent que arriba al fons, on la litosfera és més prima i es troben les zones batial, menys profunda, i hadal, de més profunditat.
La zona nerítica és una zona d’aigües poc profundes pròxima a la costa, que correspon a la plataforma
continental. Es tracta de la part del continent que queda davall el nivell del mar.
La zona pelàgica és la més allunyada de la costa i es troba sobre el talús i les zones profundes del mar,
situada principalment sobre la litosfera oceànica.
Les costes mediterrànies són en general abruptes, encara que hi ha grans zones on la costa és plana, amb
àmplies platges. Les majors plataformes es troben al Mediterrani occidental, concretament en el golf de
Lleó, Castelló i nord de València, mitat nord de l’Adriàtic, al sud de Sicília, en la part central de l’Egeu i en
el delta del Nil. En la major part de la resta de les costes mediterrànies, la plataforma continental és estreta
i a poca distància de la costa es troba el talús que conduïx als fons profunds.
Una característica típica de les zones més planes és l’existència de llacunes costaneres o aiguamolls, abundants en el golf de Patres (Grècia) i al Mediterrani nord-occidental, especialment en el golf de Lleó (França)
i en el litoral valencià, si s’exceptuen llocs com la serra d’Irta i la zona que va del cap de Sant Antoni al cap
de la Nau, on la costa és rocosa.
En les costes mediterrànies abunden les seques i els illots pròxims a la costa, destacant en este aspecte les
proximitats dels deltes del Nil, el Roine, el Po i l’Ebre, on es deuen a sediments acumulats en algunes zones,
i la costa de Dalmàcia (Croàcia), on es deuen a estructures relacionades amb la formació dels Alps Dinàrics.

Quan hi ha corrents marins intensos, els sediments aportats pels rius no s’acumulen, sinó que són arrossegats. Què podem saber sobre la intensitat dels corrents marins en les zones de desembocadura dels rius Nil,
Roine, Po i Ebre?
Després d’una presentació inicial de les costes, l’activitat invita a una reflexió preliminar sobre una de les interaccions fonamentals que es donen en les costes, la relació entre els corrents marins i els sediments fluvials.
L’acumulació de grans quantitats de sediments a les desembocadures dels rius indica que els corrents no són massa
intensos, ja que, si ho foren, arrossegarien els sediments a certa distància. La granulometria dels depòsits i la seua
distribució en l’àrea que envolta la desembocadura pot aportar més informació.
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Activitat 12

Dinàmica de les costes

Els dos tipus de costa més característics són els penyasegats i les platges.
Els penya-segats són talussos rocosos situats entre la

ZONES HUMIDES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

terra i el mar. El mar erosiona els penya-segats a causa
de l’impacte de les onades i dels fragments de roca i,
si són de roca calcària, per mitjà de dissolució. Això fa
que estes costes estiguen sempre en retrocés. No obstant això, depenent del relleu, l’erosió marina pot fer
que el penya-segat guanye altitud sobre el nivell del
mar. Davall el penya-segat es produïx una plataforma
d’abrasió, on s’acumulen els materials solts caiguts
del talús, que són batuts per les onades i llançats
contra la base del penya-segat produint l’abrasió.
Les platges d’arena solen formar-se en badies i
entrants, on els corrents marins perden intensitat i
sedimenten els materials que arrosseguen. Platges
com les de Roses i l’Estartit a Girona, l’Alcúdia i Palma
a Mallorca i les Salinas en el cap de Gata (Almeria) en
són bons exemples. En les illes gregues abunden les
platges d’este tipus.
Quan hi ha un corrent paral·lel a la línia de platja que

ZONES HUMIDES PRINCIPALS
1. Peníscola
2. Prat de Cabanes – Torreblanca.
3. Delta del riu Millars
4. Llacunes d’Almenara i Marjal
de Sagunt-Xilxes-Moncofa.
5. Marjal d’Albuixec
6. Albufera de València
7. Bassa de Sant Llorenç
8. Estany de Cullera
9. Marjal de Xeresa-Xeraco
10. Marjal d’Oliva-Pego
11. Fondó d’Elx
12. Salines de Santa Pola
13. Llacuna Salada de la Mata
14. Llacuna Salada de Torrevella

arreplega sediments fluvials, es pot formar una fletxa
o barra litoral. Una fletxa o barra litoral pot acabar
tancant entrants costaners per mitjà del depòsit de
sediments paral·lels a la costa formant llacunes costaneres, com a La Manga del Mar Menor i a l’Albufera.
Al llarg del temps, els sediments acaben reblint-les,
com ha ocorregut ja en la badia de Xàbia.
En cales més protegides, el depòsit pot ser d’arenes
fines i llims, on poden desenvolupar-se praderies submarines, valuosos ecosistemes costaners.

La Manga del Mar Menor
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En canvi, quan els corrents i els temporals incidixen sobre la costa, poden eliminar gran part dels materials sedimentaris
com llims i arenes, deixant només aquells
materials més grossos i més difícils d’arrossegar. A vegades, un temporal pot
emportar-se centenars de tones d’arena
d’una platja, cosa que ja ha ocorregut
alguna vegada en zones de la costa castellonenca. Este és l’origen de moltes platges de graves o cudols.
En conjunt, l’erosió de penya-segats, els
depòsits de materials en les platges i el
tancament de cales per mitjà de barres
costaneres produïxen la regularització de
la línia de costa que esdevé rectilínia en
grans trams.
L’activitat humana pot incidir notablement
en les interaccions entre la terra i el mar
que es produïxen a la costa. És ben conegut l’efecte d’ixents artificials com ports o
dics que alteren la direcció dels corrents i
les condicions d’erosió i sedimentació en
les seues proximitats, ja que estes construccions produïxen sedimentació a sobrevent
i erosió a sotavent.
Per a protegir les platges de l’erosió es
construïxen sovint espigons, que són barreres de roques perpendiculars a la platja
que atrapen els sediments que viatgen en
els corrents paral·lels a la costa. En contrapartida, s’erosiona la part de platja que
queda a sotavent de l’espigó.

Seguint amb l’estudi de les relacions que es donen en la interfase entre el medi marí i el medi continental, es planteja ara una sèrie de qüestions en relació amb les interaccions en el litoral.

a. En la pàgina anterior hi ha un mapa on estan representades les principals zones humides de la Comunitat.
Emet hipòtesis per a explicar per què són tan abundants.
La qüestió no és senzilla, encara que cal esperar que entre l’alumnat hi haja qui propose l’existència de corrents
paral·lels a la costa, cosa que pot millorar-se assenyalant que la seua direcció és aproximadament de nord a sud. La
il·lustració superior dreta de la pàgina anterior pot afavorir la imaginació d’esta idea.
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Altres possibles hipòtesis, com la falta de corrents marins o els canvis del nivell del mar, podrien explicar algunes
situacions locals, però no la visió general que mostra el mapa.

b. Explica per què es produïx erosió en els caps i, en canvi, es formen platges en badies i cales.
Una de les il·lustracions mostra que la refracció de les onades motiva que incidisquen amb més intensitat en els
caps que en les cales o badies. L’impacte de les onades en els caps causa la seua erosió. L’escassa intensitat de
l’onatge en les badies és la causa que s’hi produïsca sedimentació, ja que el corrent no és a penes capaç d’arrossegar sediments. En definitiva, els dos processos actuen conjuntament per a produir la regulació o rectiliniació de la línia de la costa.

c. Anomena alguna zona humida valenciana que haja desaparegut, o que la grandària de la qual haja sigut
reduïda de forma important. Explica’n les causes.
Quasi totes les zones humides costaneres valencianes s’han vist reduïdes de manera important. La més notòria és,
sens dubte, l’Albufera de València, però algunes com la marjal d’Abuixec o la marjal de Benicàssim estan en via de
desaparició, i altres, com la de Pego-Oliva, la de Peníscola o la d’Orpesa, han estat a punt de desaparéixer per diverses causes, encara que en l’actualitat gaudixen d’una certa protecció. El destí de les zones humides litorals és desaparéixer finalment per rebliment, però la causa actual de la seua dràstica reducció o desaparició és l’activitat
humana, especialment per la incidència de la urbanització de les costes.

d. Anomena tres tipus d’activitats humanes que alteren la línia de costa.
Hi ha moltes activitats que poden ser citades en esta categoria: construcció de ports, esculleres, dics i altres construccions de diversos tipus en les costes, desforestació, extraccions d’àrids i activitats que incrementen la quantitat de sediments arribats al mar, regulació de les aigües per mitjà d’embassaments o extraccions que alteren la
quantitat d’aigua que arriba al mar, etc.

Activitat 13

El relleu del fons del mar

El mar Mediterrani és menys profund que els oceans. No obstant això, en la cubeta oriental es troben les
majors profunditats del Mediterrani, que superen els 4.000 metres davall el nivell del mar. En el mar d’Alborán es distingixen dos depressions d’uns 1.500 metres de profunditat separades per una cresta submarina que culmina per damunt de l’aigua en l’illa d’Alborán. En la conca algerianoprovençal es troba la major
plana abissal de tot el Mediterrani, que supera els 2.600 metres de profunditat.
Una vegada passat l’estret de Sicília, que separa la cubeta occidental de l’oriental, de camí cap a l’est es
troba la pròxima abissal tirrena, que arriba als 3.000 metres de profunditat.
L’Adriàtic és un mar continental, poc profund, que només a l’extrem sud, davall el canal d’Òtranto presenta una xicoteta plana abissal. El mar Egeu és poc profund, encara que la depressió situada al nord
de Creta arriba als 2.500 metres de profunditat. En la conca de llevant, el mar pròxim a Palestina, es
troba la depressió més profunda, vora l’illa de Rodes, que té una profunditat màxima de més de 4.000
metres.
Sens dubte, el relleu més destacat del fons oceànic és l’anomenada dorsal oceànica, una elevació submarina de 150 quilòmetres d’ampla i 2.000 de llarga que recorre el fons oceànic com una enorme cicatriu des del sud de la península italiana fins a l’oest de Xipre elevant-se 700 metres sobre les planes que
la rodegen. No es tracta d’una dorsal oceànica típica, però sí que pareix connectada amb les relacions entre
les plaques litosfèriques que concorren en el Mediterrani oriental.
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Modificat a partir de Julio Rodríguez. Oceanografía del Mar Mediterraneo. Pirámide. 1982. Modificada de Watson i Jonson.

L’activitat consistix en una proposta per a la introducció al coneixement del fons marí del Mediterrani, en què pot
incidir-se en les grans diferències amb relació al relleu terrestre i les seues causes.

a. Indica a quin color del mapa superior corresponen les següents estructures del relleu submarí del
Mediterrani:
• Plataforma continental
Blau clar
• Talús
Blau fosc amb línies paral·leles
• Sediments procedents del continent
Blau clar amb línies convergents
• Fons abissals
Blau molt fosc
• Dorsal mediterrània
Morat

b. Completa la taula indicant a quin relleu submarí corresponen els números del mapa

1. Continent

2. Plataforma continental

3. Sediments procedents del continent

4. Fons abissals

5. Plataforma continental

6. Sediments procedents del continent

7. Talús

8. Dorsal mediterrània

9. Fons abissals

Activitat 14

L’enigma de les columnes de Serapis a Pozzuoli
En 1580 es va descobrir un antic temple dedicat al déu Serapis, prop de Pozzuoli, a la badia de Nàpols (Itàlia). En el segle XVIII ja se sabia que el temple havia sigut construït en terra ferma, després havia sigut inundat pel mar i, més tard, havia eixit fora del mar.
Charles Lyell, que va ser professor i amic de Charles Darwin, va observar en 1830 que les seues columnes mostraven orificis realitzats per mol·luscos marins, la qual cosa provava que el temple havia estat submergit.
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Sir Charles Lyell va fer molt més que això. L’any 1830 va publicar el seu llibre Principis de Geologia. Hi
exposa la seua doctrina de l’actualisme, que va ser l’inici de la moderna geologia. L’actualisme afirma
que tant els fets geològics del passat com els actuals tenen causes semblants, i que per mitjà de la física,
la química i la biologia pot comprendre’s la història geològica de la Terra.
Respecte al temple de Serapis, Lyell afirma: “este famós monument de l’antiguitat subministra una prova
inequívoca que el nivell relatiu del mar […] ha canviat dos vegades a Pozzuoli, des de l’era cristiana, i que
cada moviment, tant d’elevació com de subsidència (afonament), ha excedit els vint peus”.
Recentment, s’han fet estudis detallats sobre les variacions del nivell del mar al Mediterrani. N. C. Flemming, en 1969, va donar compte dels resultats de l’exploració de llocs del món clàssic situats en la vora
del Mediterrani occidental. De 55 monuments estudiats, dos han sigut elevats, 27 s’han mantingut al mateix
nivell, i 26 han sigut submergits. La conclusió és que el nivell del mar no ha variat significativament.

L’activitat permet oferir un apunt històric especialment significatiu relacionat amb Charles Lyell, una de les figures
eminents de la geologia, que aporta la seua interpretació sobre els moviments eustàtics.
Si el nivell del mar no ha variat, com expliques que el temple de Serapis a Pozzuoli haja ascendit i descendit al llarg de la història?
Si el nivell del mar no ha variat i les columnes mostren senyals d’haver quedat davall l’aigua diverses vegades, l’única explicació possible és l’existència de moviments verticals del continent.
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Activitat 15

Els comptes de l’aigua del Mediterrani

El mar Mediterrani ocupa una superfície de 2.966 quilòmetres quadrats, i conté uns 3.710.000 quilòmetres cúbics d’aigua aproximadament. Això equival a 3.710.000.000.000.000.000 litres (tres trilions setcents deu mil bilions). A això podria afegir-se el conjunt format pel mar Negre, el mar d’Azov i el mar de
Màrmara, que ocupen en conjunt 460.000 quilòmetres quadrats i contenen 542.000 quilòmetres cúbics
d’aigua. La salinitat mitjana del mar Mediterrani és de 37,9‰.

 L’oceà Atlàntic ocupa 80 milions de quilòmetres quadrats, per tant, és 21,6 vegades més extens que el mar
Mediterrani.

 El mar Mediterrani té 1/21,6 de l’extensió de l’oceà Atlàntic. Aproximadament el 4,6%
 En un hm3 hi ha 1.000.000.000 de litres.
 Una piscina olímpica té 50 metres de longitud i un volum aproximat de 3.000 metres cúbics. Aproximadament, per tant, podríem omplir 1.237.000.000.000 piscines amb l’aigua del Mediterrani.

 La salinitat mitjana de l’oceà Atlàntic és d’uns 36,2 grams de sal per quilogram d’aigua, per tant, l’aigua
de l’Atlàntic és menys salada que la del Mediterrani.

 Multiplicant el nombre de litres d’aigua del Mediterrani per la seua salinitat, es pot saber que la quantitat de sal dissolta en l’aigua del Mediterrani és de:

3.710.000.000.000.000.000 X

37,9
1.000

= 1.046.000.000.000.000 quilograms

(mil quaranta-sis bilions de quilograms de sal)
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Activitat 16

Per què hi ha aigua al Mediterrani?

El mar Mediterrani és un mar deficitari, la qual cosa significa que perd per evaporació més aigua de la que
arriba procedent dels rius de la seua conca. Això podria significar també que s’aniria fent cada vegada més
salat, que augmentaria la seua concentració de sal. No obstant això, el nivell del mar Mediterrani no ha
variat al llarg de la història i, fins on se sap, tampoc la seua salinitat.

Es planteja la paradoxa que el Mediterrani perd més aigua de la que rep en la seua conca i no obstant això el nivell
de les aigües no descendix. És una ocasió per a facilitar l’enteniment del mar com a cubeta, si bé enorme, que en
tal condició pot comparar-se a qualsevol recipient domèstic.

Si l’aigua dels rius no és prou per a compensar-ne l’evaporació, d’on obté el mar Mediterrani l’aigua suficient
per a mantindre el volum d’aigua i estabilitzar la salinitat?
La resposta és senzilla: l’obté de l’oceà Atlàntic i del mar Negre. (L’aportació del mar Roig a través del canal de Suez
és menys significativa.)

Quan el Mediterrani es va quedar sec
Fa sis milions d’anys l’oceà va quedar quasi buit, sense aigua. Es creu que el seu aspecte era paregut
al que mostra la figura. L’evaporació, com ara, era superior a l’aportació d’aigua per part dels rius, el
mar va anar perdent aigua gradualment i les escasses llacunes que van quedar en les zones més profundes van anar fentse més i més salades.
D’eixa època, que es coneix en geologia com a Messinià, van
quedar una gran quantitat de depòsits de sal i algeps. L’algeps
i la sal dissolts en l’aigua precipiten quan les seues concentracions són molt elevades. Molt més tard, en la dècada de 1970,
un vaixell d’investigació, el Glomar Challenger, va obtindre una
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cosa que ningú esperava llavors: mostres que grans quantitats d’algeps i sal havien sigut depositades en el
fons. La conclusió es va fer inevitable: hi hagué un temps passat en què el Mediterrani es va dessecar.

Activitat 17

L’aigua que passa per Gibraltar

Actualment se sap que el Mediterrani aconseguix l’aigua que li falta del mar Negre i, sobretot, de l’oceà
Atlàntic. Si no entrara gens d’aigua d’estos mars, el nivell de les aigües del Mediterrani descendiria 0,76
metres a l’any. Però cada any els dos mars veïns introduïxen en la conca mediterrània una quantitat
d’aigua de prop de 38.500 km3. Atés que el Mediterrani conté aproximadament 3.710.000 km3 d’aigua, les
aportacions del mar Negre i l’oceà Atlàntic podrien renovar completament l’aigua del Mediterrani en menys
de cent anys.

L’estret de Gibraltar és un bon lloc per a fer-ne balanç. Atés que l’Atlàntic és el primer proveïdor d’aigua
al Mediterrani, l’aigua ha d’entrar per l’estret de Gibraltar. L’aigua de l’Atlàntic té una salinitat mitjana de
36,2‰. Des de fa temps se sap que el corrent superficial es dirigix cap a l’interior del Mediterrani. No obstant això, s’ha comprovat que a partir dels 150 metres de profunditat el flux s’invertix i l’aigua del Mediterrani es dirigix cap a l’Atlàntic.
Una vegada establit el caràcter hídric deficitari del Mediterrani, podem raonar sobre com es produïx l’arribada d’aigua més notable, la que procedix de l’oceà Atlàntic. En contra de la idea simplista que l’aigua de l’Atlàntic entra al
Mediterrani, resulta haver-hi un intercanvi desigual d’aigües entre els dos mars.

a. Per què l’aigua del Mediterrani viatja cap a l’Atlàntic per la part més profunda?
La densitat de l’aigua depén de dos factors fonamentals, la temperatura i la salinitat. A l’estret de Gibraltar l’aigua
del Mediterrani, de més salinitat i temperatura, és més densa que la de l’Atlàntic, que és un poc menys salina i un
poc més freda.

b. Una de les conseqüències previstes del calfament de la Terra és l’augment del nivell del mar. Raona si açò
alteraria les condicions d’intercanvi d’aigua entre el Mediterrani i l’Atlàntic.
Una resposta completa a esta qüestió hauria de considerar molts factors interrelacionats, però l’activitat pot ser
útil per a fomentar l’emissió d’hipòtesis i l’anàlisi de la seua versemblança. Si augmentara el nivell del mar de mane-
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ra equivalent a l’Atlàntic i al Mediterrani, en igualtat d’altres condicions, es mantindria la relació de proporcionalitat en l’intercanvi, però les quantitats d’aigua implicades serien majors.
Com a exemples representatius de la complexitat del problema, vegem-ne els dos següents:

 El calfament global implicaria un escenari distint: l’aigua del Mediterrani, soma i de latitud càlida, elevaria la temperatura més ràpidament que la massa d’aigua atlàntica, molt major i distribuïda de pol a pol, (les dades actuals
assenyalen que l’augment de temperatura de l’aigua mediterrània és fins a cinc vegades major que el de les altres
mars). Això comportaria una disminució de la densitat de l’aigua mediterrània, però també un increment de l’evaporació i per tant de la salinitat, especialment en la cubeta oriental. És fàcil deduir que, depenent dels valors,
les aigües atlàntiques podrien arribar a ser més denses que les mediterrànies, la qual cosa alteraria la seua relació vertical en el seu pas per l’estret.

 L’augment del nivell de les aigües augmentaria l’extensió del mar cobrint més extensió de la plataforma continental. Això faria que la profunditat mitjana del Mediterrani disminuïra notablement i que gran part de les aigües
foren molt somes, la qual cosa contribuiria a incrementar-hi l’evaporació.

Activitat 18

Temperatura i salinitat de l’aigua

L’aigua salada és més densa que l’aigua dolça i l’aigua tèbia és menys densa que l’aigua freda. A més, a
l’hivern fa fred en la superfície del mar mentre que a l’estiu fa calor. I una altra cosa, l’aigua és més rica en
oxigen com més freda està, de manera que l’aigua perd oxigen a mesura que la seua temperatura augmenta. A partir d’estes propietats de l’aigua, pot entendre’s el que ocorre al llarg de l’any en l’aigua del
Mare Nostrum.
Un dels fenòmens més interessants és comprovar com, al llarg de l’any, l’aigua procedent de l’Atlàntic,
superficial, una miqueta més freda i menys rica en sals, es mescla finalment amb l’aigua mediterrània, o,
dit d’una altra manera, es convertix en aigua mediterrània.

Escriu augmenta o disminuïx en els punts suspensius.

A l’estiu,
 L’aigua superficial es calfa, amb la qual cosa la seua densitat disminuïx.
 S’evapora parcialment, amb la qual cosa la seua salinitat i la seua densitat augmenten.
 Es forma una capa d’aigua poc densa d’uns quaranta metres de grossària.
 Per davall hi ha una capa d’aigua menys salina però més freda.
A l’hivern,
 L’aigua superficial salina es refreda, amb la qual cosa la seua densitat augmenta.
 Els forts vents contribuïxen a l’evaporació i la seua densitat augmenta.
 L’aigua superficial, en conjunt, augmenta la seua densitat i s’afona.
 L’aigua profunda, menys densa, ascendix cap a la superfície, es formen corrents de convecció.
 Este mecanisme mescla l’aigua i proporciona oxigen a les zones més profundes.
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Activitat 19

Mesclant l’aigua

Dibuixa en les dos vinyetes següents el mecanisme de mescla de l’aigua descrit en l’activitat anterior

E

S

T

I

U

H

I

V

E

R

N

a. Explica per què l’aigua superficial aporta oxigen als fons profunds del Mediterrani quan es produïx la mescla a l’hivern.
Perquè l’aigua superficial porta oxigen a causa del contacte amb l’atmosfera.

b. Podria haver-hi aigua densa i quieta atrapada en els fons?
Sí, quan no hi ha corrents marins i en concavitats del fons.

Activitat 20

El color del mar

La distància a la línia de costa permet diferenciar entre la zona nerítica, més pròxima i més rica en nutrients,
i la zona pelàgica, la producció biològica de la qual és menor pel fet que disposa de menor quantitat de
nutrients.
La llum determina l’existència d’una zona fòtica on la llum va disminuint fins als cent cinquanta
metres de profunditat aproximadament, on només arriba la llum blava, i a partir d’allí una zona
afòtica, sense llum.
En la zona fòtica, el fitoplàncton, format per organismes fotosintètics microscòpics o de dimensió reduïda,
constituïx el nivell productor de l’ecosistema, del qual s’alimenten els consumidors.
En canvi, no hi ha fitoplàncton en la zona afòtica, ja que no hi ha llum. Els sers vius que habiten permanentment en les regions fosques de l’oceà s’alimenten dels residus que cauen de la zona superficial.
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La llum és fonamental per a la vida i les imatges submarines tenen un suggeridor aspecte verd blavós característic.
Es proposa ací una xicoteta indagació sobre la penetració de la llum en relació amb la profunditat amb ajuda de la
gràfica.

a. Per què la major part de les imatges submarines es veuen d’un color blau verdós?
No totes les longituds d’ona lluminoses poden
penetrar en la massa d’aigua igualment. La llum
de color roig, ataronjat i groc poden penetrar
escassos metres en l’interior de l’aigua. La llum
violeta és capaç de penetrar més metres. La llum
blava i la verda són les que mostren la major
capacitat de penetració en l’aigua marina. A partir d’una certa profunditat, que en aigües netes
pot establir-se cap als setanta metres, els colors
verd i blau són clarament dominants.

b. Com és possible que en alguns reportatges de televisió el color del fons marí siga
multicolor?
Perquè es tracta de llum artificial, proporcionada per focus, ja que la llum natural seria, depenent de la profunditat, blau verdosa i molt
escassa o nul·la.

c. La llum penetra igual en l’aigua neta que en l’aigua bruta?
Lògicament, en l’aigua bruta la llum té moltes dificultats per a penetrar. Una de les mesures de valoració de la contaminació de les aigües (allí on són prou tranquil·les) consistix a introduir un disc de Secchi i determinar a quina
profunditat deixa de veure’s.

Activitat 21

Fauna i flora mediterrànies

La riquesa d’oxigen i nutrients influïx de forma important en la producció de l’ecosistema.
Els sers vius del medi marí es dividixen en plàncton, nècton i bentos. Els organismes planctònics viuen en
la zona superficial i il·luminada de l’aigua, molts són microscòpics o de dimensió reduïda; els autòtrofs
reben en conjunt el nom de fitoplàncton, mentres que els heteròtrofs constituïxen el zooplàncton. On la
profunditat del Mediterrani permet l’arribada de llum, els organismes del fitoplàncton són els productors
de l’ecosistema marí, i de la seua producció depén la totalitat de la vida marina.
Els organismes nadadors constituïxen el nècton. Entre estos es troben quasi tots els peixos i mamífers
aquàtics. Són heteròtrofs i s’alimenten del fitoplàncton o d’altres organismes del nècton, que, al seu torn
es nodrixen a partir del fitoplàncton.
S’anomena bentos el conjunt d’organismes que habiten al fons marí. S’alimenten de substàncies orgàniques que cauen des de la massa d’aigua superior o devorant altres organismes bentònics. Atés que en els
fons marins no sol haver-hi llum, no hi ha organismes fotosintètics. Quan la llum il·lumina el fons, abunden les algues i plantes aquàtiques, i augmenta la biodiversitat.
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Classifica els següents organismes del Mediterrani segons la seua pertinença al plàncton, al nècton o al bentos:

zooplàncton

P

L

À

N

C

T

O

N

19 fitoplàncton i

1 aladroc
N

4 cavallet marí

O

5 tonyina

T

2 boga

6 tortuga babaua

C

17 morena

N

9 sépia

È

7 nero

3 anemone de mar
S

10 caragol de mar

O

11 cranc

T

8 orella de mar

12 estrela de mar

E

14 llenguado
15 rap

B

N

13 gorgònia (antozou)

16 morena
17 llagosta
18 encisam de mar
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Activitat 22

Costes rocoses i arenoses

Les zones litorals presenten una diversitat enorme i gaudixen d’una activitat vital sorprenent. Hi ha una
constant interacció entre el mar i la terra emergida. L’acció dinàmica del mar sobre les costes determina
un equilibri canviant que es caracteritza per:
 Aportació de materials del medi terrestre cap al medi marí.
 Arrossegament i acumulació dels sediments per part de les onades i els corrents.
En les costes arenoses domina la sedimentació d’arenes, llims i graves al llarg del litoral. Són característiques d’estes zones les platges, les dunes i els aiguamolls costaners.
En fons arenosos soms pròxims a la costa, on s’acumulen sediments produïts per l’acció geodinàmica del mar,
s’estenen les “praderies aquàtiques”, dominades per tres espècies fanerògames marines, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa i
Zostera sp, fins als 50
metres de profunditat, que
proporcionen hàbitat a
multitud d’espècies animals.
Les costes rocoses són
més riques en sers vius
que les arenoses. Les
algues que es fixen a les
roques afavorixen la creació d’ambients diversos i
acullen multitud d’organismes. Açò no ocorre en
les costes arenoses, on l’absència d’un substrat ferm
fa més difícil la fixació de
les algues. En les costes arenoses abunden els animals excavadors, capaços d’ocultar-se davall l’arena
durant la marea baixa.

L’existència de notòries diferències entre costes rocoses i arenoses permet plantejar el problema de la distinta biodiversitat entre les unes i les altres. És una ocasió per a considerar algun dels factors de què depén la biodiversitat
en relació amb les necessitats de les distintes espècies.
Per què hi ha més diversitat biològica en les costes rocoses que en les arenoses?
Les costes rocoses són més variades i presenten major diferència entre els seus distints ambients, mentre que les
costes arenoses són més uniformes i en molts llocs difícils de colonitzar per algues i plantes, nivell productor de l’ecosistema costaner, a causa de la inestabilitat del substrat.
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Activitat 23

Els organismes bentònics

Els organismes bentònics, que reben el nom de bentos, són els que viuen en el fons, sobre l’arena o les
roques.
Al Mediterrani, el bentos es disposa en bandes paral·leles a la línia
de costa segons els factors
ambientals: llum, onatge, salinitat,
profunditat, etc.
 Pis supralitoral: zona emergida que rep els esguits, en
la qual viuen espècies capaces de resistir tant la salinitat com la dessecació.
 Pis mesolitoral: comprén l’àrea delimitada per les marees, i els sers vius d’esta zona alternen la
immersió amb la vida fora de l’aigua.
 Pis infralitoral: està constituït per espècies permanentment submergides, el límit inferior del qual
està marcat per la falta de llum, que impedix la supervivència d’organismes fotosintètics.
 Pis circalitoral: és la zona pròxima a la costa caracteritzada per l’escassetat de llum, on habiten organismes esciòfils, que habiten en la foscor.
Per davall del pis circalitoral es troben les zones d’aigües profundes, més allunyades del litoral.
Posa un exemple d’organisme bentònic per a cada un dels pisos bentònics esmentats en l’esquema.
No s’espera que l’alumnat siga capaç de respondre amb un llistat d’organismes agrupats segons els pisos bentònics,
sinó que pose de manifest els seus coneixements sobre la vida en les costes i descobrisca, per mitjà del treball en
l’aula, l’existència d’un cert orde en la distribució dels organismes més coneguts.

PISOS BENTÒNICS

ORGANISMES

PIS
SUPRALITORAL

En les costes rocoses és típica la presència del liquen Verrucaria, que forma una banda fosca
sobre les roques.
Altres sers vius d’este pis són els gasteròpodes Littorina, amfípodes, isòpodes i el cirrípede Chthamalus.

PIS
MESOLITORAL

La part superior d’este pis presenta també Chthamalus sobre les roques, així com pegellides i
clòtxines. Hi ha algues verdes com l’encisam de mar (Ulva) i algues roges Rissoella i Bangia.
En costes arenoses hi ha poliquets com Ophelia i Nerine.

PIS
INFRALITORAL

PISO
CIRCALITORAL

Les costes rocoses es caracteritzen sobretot per la presència d’algues, Jania, Corallina,
Gelidium i Cytosteira. Hi ha organismes com la clòtxina (Mytilus), pegellida, eriçons de mar,
gasteròpodes (Cerithium entre altres), i peixos xicotets com gòbids i blennids.
En este pis, en costes arenoses, cal trobar una important varietat de mol·luscos lamel·libranquis
ocults en l’arena, com escopinyes, cloïsses, tellines, etc.
És ací on es troben les praderies de les fanerògames marines Posidonia, Zostera i Cymodocea,
que constituïxen el suport d’un dels ecosistemes més rics de les costes, habitat per gran quantitat d’animals, crustacis, poliquets, gasteròpodes i lamel·libranquis, hidrozous, estreles de mar,
cavallets marins, etc.
La zona circalitoral, progressivament més caracteritzada pel medi marí, mostra gran varietat
d’algues, rígides com Lithophyllum, o blanes com Udotea, Halimeda tuna, i altres. Junt amb
les quals hi ha cnidaris, esponges, holotúries, estreles de mar, lamel·libranquis com Pecten o
Laevicardium, ascidis, poliquets i crustacis. En zones rocoses i cavitats, cal destacar peixos com
el nero i la morena, així com corall roig, llagosta i gran diversitat d’algues i invertebrats, molts
dels quals ja han sigut citats, que oferixen una singular bellesa als que s’aventuren a recórrer
estos paisatges submarins.
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Activitat 24

La cadena alimentària marina

El Mediterrani és un mar pobre en sals nutritives i la seua productivitat biològica és relativament baixa.
No obstant això, en els llocs on hi ha aportacions de nutrients, com les desembocadures dels rius i els
llocs on les aigües fredes profunESQUEMA DE LA CADENA ALIMENTÀRIA MARINA
des ixen a la superfície, la productivitat augmenta.
En el pis mesolitoral de les costes
rocoses abunden les algues, mentres que en el mateix nivell de les
costes arenoses viuen bé els crustacis, amfípodes i mol·luscos.
Entre les espècies demersals de
la plataforma es troben la majoria de les que es comercialitzen:
moll, lluç, besuc, polp blanc i polp
comú. Una miqueta més lluny de
la costa, en el talús continental,
pot trobar-se, a més de lluç, llucet i bròtola.
A més dels peixos, en la plataforma i el talús hi ha gran varietat de crustacis, com la cigala, el llagostí, la gamba roja i la gambeta.
Espècies pelàgiques litorals tenen gran importància econòmica, com la sardina i l’aladroc. Altres espècies
pelàgiques són el sorell, la melva, el bonítol, la tonyina roja i el peix espasa.
En les costes mediterrànies hi ha unes vint espècies de mamífers marins, entre els quals destaquen el
dofí llistat i el dofí comú. Destaca entre els rèptils la tortuga babaua, que fa la seua posta al Mediterrani oriental.
Per a comprendre la vida marina és necessari comprendre succintament les relacions tròfiques entre els organismes. Els cicles de matèria i fluxos d’energia fonamentals poden ajudar a comprendre la distribució i l’abundància
d’alguns sers vius i, d’una altra part, plantegen problemes de difícil solució.

a. Explica quina és la diferència entre els peixos demersals i els peixos pelàgics.
Els peixos demersals viuen en la zona afòtica, a considerable profunditat, mentres que els depredadors pelàgics
viuen en la zona fòtica o en les seues proximitats, a escassa profunditat.

b. Per què no hi ha fitobentos (organismes fotosintètics del fons) en les zones més profundes del mar?
El fitobentos està constituït per organismes fotosintètics que requerixen llum. Els fons profunds del mar no tenen
llum i, per tant, el fitobentos no hi pot viure.

c. De què s’alimenta el zooplàncton?
Del fitoplàncton.

d. De què s’alimenten els depredadors pelàgics i els depredadors demersals?
Els depredadors pelàgics s’alimenten de peixos que s’alimenten al seu torn de zooplàncton i fitoplàncton. Els depredadors demersals s’alimenten principalment dels organismes bentònics i dels habitants de les profunditats.

e. De què s’alimenten els organismes bentònics de les profunditats?
De les restes orgàniques que cauen de les zones superiors.

f. Què ocorreria si la llum solar no arribara a la superfície marina?
No hi hauria fitoplàncton, ni fitobentos, ja que no seria possible realitzar la fotosíntesi. En conseqüència, finalment,
no hi hauria vida, ja que tota la vida en el mar se sosté sobre la producció dels organismes fotosintètics.
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Activitat 25

Deltes i estuaris

Els deltes són grans depòsits de sediments acumulats per un riu en costes on no hi ha grans corrents
marins. En els deltes el riu guanya terreny al mar i el
delta constituïx un ixent en la línia de costa.
En els deltes habiten valuoses comunitats de flora i
fauna i es complix una part del cicle biològic de moltes espècies, tant terrestres com marines. Hi abunden els endemismes. En les zones submergides, gràcies als depòsits d’arena, es formen praderies de
fanerògames marines.
Els sediments són rics en matèria orgànica, que
fa que estes àrees siguen molt productives, per la
qual cosa han sigut intensament utilitzades per a
l’agricultura.
Els estuaris són zones litorals on es reté una massa
d’aigua en contacte amb el mar obert, la salinitat de
la qual és menor que la del mar a causa de l’arribada
d’aigua dolça del continent.
Els estuaris mediterranis són àrees estretes relacionades generalment amb les desembocadures dels
rius. El mar s’introduïx en l’últim tram del riu formant
una àmplia desembocadura on es mescla l’aigua
dolça del riu amb l’aigua salada del mar. En el fons
es depositen sediments que afavorixen la presència
de praderies submergides de fanerògames marines.
Constituïxen ecosistemes de gran interés i productivitat, habitats per espècies capaces de resistir importants canvis de salinitat. Per açò mateix, es tracta
d’ecosistemes fràgils que es mantenen en un delicat
equilibri, dependent de la intensitat dels corrents
marins i del cabal fluvial

Desembocadures dels rius:
Ebre (Espanya), Roine (França), Po (Itàlia), Medjerda (Tunísia) i
Nil (Egipte).
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Estuaris i deltes són llocs especialment interessants, tant des del punt de vista morfològic com ecològic. En esta
activitat es tracta de treballar alguns dels aspectes més interessants d’ambdós.

a. Assenyala les diferències i semblances entre estuaris i deltes.
Diferències:
Els deltes són depòsits de sediments fluvials, principalment arenes i llims, mentres que els estuaris són zones de la
desembocadura en què es mescla l’aigua del mar amb l’aigua del riu. Pot haver-hi un estuari dins de l’estructura
sedimentària d’un delta.
Semblances:
Tant deltes com estuaris es troben relacionats amb la desembocadura dels rius i constituïxen ecosistemes rics en
nutrients, a causa de les aportacions fluvials, la qual cosa dóna lloc a ecosistemes productius rics en endemismes.

b. Els endemismes són espècies d’organismes que tenen àrees de distribució molt reduïdes. Algunes no viuen
en cap altre lloc del món. Aporta una idea per a explicar quina pot ser la causa de l’abundància d’endemismes
en deltes i estuaris.
Les acumulacions sedimentàries que formen els deltes es produïxen quan hi ha un riu que aporta quantitats importants de sediments i això produïx un ambient que diferix netament de la contornada. Els deltes solen estar molt
separats entre si, de manera que molts dels organismes especialitzats a la vida deltaica constituïxen poblacions
aïllades, que amb el temps acaben per esdevindre espècies distintes, donada la dificultat d’intercanvi genètic amb
altres poblacions d’altres ambients semblants.
En els estuaris, les variacions en el flux fluvial i, si és el cas, (en el Mediterrani només en el nord de l’Adriàtic) les
marees, produïxen grans variacions de salinitat que poques espècies poden resistir; igual que els deltes, es tracta
també d’ambients relativament aïllats, i ambdós característiques determinen l’existència d’endemismes.

c. Quina fauna viurà millor en els estuaris, la fluvial o la marina?
El problema que patix la fauna fluvial en l’estuari és l’excés de sals, mentres que la fauna marina patix el problema
contrari. En ambdós casos, la fauna mòbil pot canviar de lloc per a buscar les millors condicions ambientals, cosa
que no pot fer la fauna sèssil. Els dos grups tenen dificultats.

Activitat 26

Les praderies marines

Les praderies marines, i en especial les de Posidonia sp, constituïxen la comunitat clímax dels fons arenosos, soms i ben il·luminats.
Tenen una productivitat molt notable: al voltant de 38.000 quilograms de biomassa (pes sec) per hectàrea, i la seua fotosíntesi allibera una mitjana de més de dotze litres d’oxigen per metre quadrat. Protegixen
el fons marí, ajuden a estabilitzar els sediments i atenuen l’onatge. Les fulles de posidònia, junt amb restes de rizomes batudes per les onades, donen lloc, sobretot a l’hivern i a l’inici de la primavera, a les anomenades “pilotes de mar” que solen aparéixer en les platges mediterrànies.
La posidònia és una planta fanerògama, és a dir, una planta amb flors, no una alga. Algunes altres plantes, com la zostera i la cimodocea, viuen també en les plataformes continentals, en fons marins poc pro-
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funds i ben il·luminats. En les praderies de fanerògames
marines s’han comptabilitzat més de 400 espècies vegetals i més de 1.000 espècies animals.
Les praderies de posidònia realitzen diverses funcions
ecològiques: estabilitzen els fons arenosos i retenen partícules en suspensió de l’aigua (moltes de les quals riques
en nutrients), constituïxen el nivell productor de l’ecosistema i el creixement de la biomassa vegetal permet el manteniment d’organismes animals, constituïxen
importants zones de posta de peixos i oferixen refugi
als alevins de gran varietat de peixos, i també de mol·luscos i crustacis. En el seu interior s’oculten diversos organismes esciòfils, amants de la foscor.
Sense les praderies de posidònia, la vida al Mediterrani seria molt diferent de com la coneixem i la seua
degradació suposa un empobriment dels ecosistemes
de la zona infralitoral.

Les praderies de posidònia són un dels ecosistemes més valuosos i representatius de les costes valencianes.
Actualment, es troben en regressió en molts llocs a causa de l’alteració del medi com a conseqüència de les activitats humanes.
A partir de la informació del text:

a. Indica tres causes de la gran productivitat de les praderies marines.
En el text s’indiquen algunes causes: fotosíntesi i producció de matèria orgànica i oxigen, protecció dels fons, estabilització de sediments, suavització de l’onatge, possibilitat de refugi per a molts organismes.

b. Assenyala tres raons per les quals és important protegir les praderies de posidònia.
Gran part de les raons poden haver sigut citades també en la pregunta anterior: estabilització dels sediments, protecció dels fons, suavització de l’onatge i possibilitat de nutrició i refugi per a molts organismes, cosa que està en
l’origen de la seua gran biodiversitat.

Activitat 27

Els sers vius de dunes i platges

Les platges són franges de sediments, normalment de la grandària de l’arena, ubicades en la línia de contacte entre l’aigua i la terra. Les platges i dunes són els ecosistemes més alterats pel turisme i els seus habitants naturals són des de fa algun temps organismes amenaçats.
La seua conservació és important ja que hi habita una comunitat silvestre constituïda per sers vius altament especialitzats. La majoria de les espècies són incapaces de resistir les dures condicions que imposa
la vida en la platja. Els seus habitants han de resistir les dures condicions de l’ambient: el vent arrossega
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sals i grans d’arena, que impacten contra les parts sobreïxents,
l’arena forma dunes mòbils, on és difícil l’arrelament de vegetals a causa de la falta d’estabilitat, i l’aigua disponible és salada.
Per esta raó, els sers vius característics de les platges tenen un
interés especial.
Les dunes acullen també espècies animals valuoses, moltes
de les quals són capaces de protegir-se excavant caus en
l’arena. Algunes espècies d’aus que fan niu en la platja s’han
convertit en símbols ecològics, com la perdiu de mar i el corriol camanegre.
La flora dunar es caracteritza per la seua capacitat per a suportar l’elevada salinitat i la seua adaptació al substrat arenós. Entre
les espècies vegetals més representatives es troba el lliri de mar
i la corretjola marina.

Molts trams de la costa valenciana s’assemblen al transsecte mostrat
en la il·lustració. Per això, és interessant detindre’s a analitzar alguns
dels seus principals aspectes i descobrir alguns dels múltiples detalls
que la naturalesa ens oferix de tal manera que podrien passar inadvertits, a pesar de la familiaritat amb les costes arenoses.
La il·lustració inferior mostra un transsecte de vegetació d’una costa
arenosa valenciana.

a. Quina diferència fonamental existix entre les dunes més pròximes al mar i les interiors?
Les dunes pròximes al mar són mòbils i a penes tenen vegetació mentres que les dunes interiors tenen vegetació i són fixes. La relació és
evident, la vegetació contribuïx a fixar les dunes.

b. La vegetació canvia amb la distància al mar?
Sí, tal com s’indica en el text, a mesura que augmenta la distància al
mar disminuïx la influència marina, que es concreta especialment en
l’existència d’aerosols salins i grans d’arena portats pel vent.

c. On hi hauria corretjola marina i lliris de mar?
Tal com s’indica en el text, la corretjola i els lliris del mar es troben en les dunes mòbils.

d. En el dibuix es veu una zona deprimida que a l’hivern té aigua salada. Com arriba fins allí l’aigua? Quines
plantes podran viure-hi?
L’aigua arriba fins allí per filtració, a través dels porus que deixen els grans d’arena. A l’estiu no hi ha aigua a causa
de l’evaporació, excepte després de les pluges. L’aigua salada sotmesa a evaporació produïx acumulació de vidres
de sal en el sòl, que brilla a causa de la presència d’eixos vidres. Només plantes molt resistents a la sal, cirialera,
(Salicornia, Sarcocornia), barrella (Salsola, Sueda), etc., poden viure en eixos ambients.
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Activitat 28
Aiguamolls costaners

Els aiguamolls costaners són ecosistemes caracteritzats per la presència d’aigua regular o periòdica
on s’unixen el món marí, el terrestre i el fluvial. Constituïxen, a més,
llocs de gran bellesa paisatgística.
Es tracta d’ecosistemes molt rics i
valuosos, però són també àrees fràgils que poden degradar-se a conseqüència de l’activitat humana.
Els aiguamolls es troben entre els
ecosistemes més complexos i productius del món.
Suavitzen els efectes produïts per les inundacions
La vegetació fa que disminuïsca la velocitat del corrent i els aiguamolls retenen una gran quantitat
d’aigua durant les crescudes dels rius, la qual cosa contribuïx a controlar inundacions. Després, l’aigua
se’n va gradualment.
Faciliten la recàrrega d’aqüífers
Emmagatzemen aigua i es relacionen amb la descàrrega i recàrrega d’aqüífers del subsòl. Les aigües
subterrànies són l’única font d’aigua potable i per a regadiu en molts llocs del món. La capacitat depuradora dels aiguamolls fa que l’aigua que arriba als aqüífers tinga més qualitat que la que tenia quan
va arribar a l’aiguamoll.
Protegixen la terra de l’erosió i estabilitzen el litoral.
Els aiguamolls costaners protegixen la terra contra les marees de tempestat i altres fenòmens com huracans. Els marenys i altres aiguamolls amb arbres servixen de primera línia de defensa.
Contribuïxen a depurar les aigües
Els aiguamolls poden eliminar alguns productes químics tòxics. Moltes substàncies tòxiques, adherides a
les partícules que transporta l’aigua, són detingudes per la vegetació i sedimenten.
Mantenen la humitat ambiental
Els aiguamolls influïxen també sobre el clima local. L’evaporació associada als aiguamolls incrementa la
humitat i afavorix les precipitacions.
Afavorixen la biodiversitat
Acullen una gran varietat de fauna, entre la qual destaquen les aus aquàtiques que hi troben aliment i refugi.
Molts dels aiguamolls de les nostres costes són enclavaments fonamentals en les rutes migratòries de les aus
aquàtiques. Presenten un elevat nombre d’endemismes animals i vegetals, dignes de protecció.
Aporten recursos a la humanitat
La gran riquesa de fauna i flora, associada a la presència d’aigua ha fet que siguen empleats per a l’ob-

001-057 GUIA Valenc

1/6/10

11:34

Página 49

GUIA DIDÀCTICA

tenció d’aliments, i també per al turisme i l’oci. Les seues especials característiques han donat lloc a un
patrimoni cultural ric i variat.
Col·loca cada una de les paraules següents en el lloc de l’esquema on li correspon: aqüífers d’aigua dolça, capa
impermeable, llacuna costanera, marjal, aigua salada, nivell freàtic.

marjal
nivell
freàtic

llacuna costanera
aigua salada

aqüífers d’aigua dolça

capa impermeable

Activitat 29

Vegetació

El clima mediterrani es caracteritza per tindre hiverns suaus i estius calorosos, encara
que, donada l’extensió de l’àrea mediterrània, pot haver-hi variacions importants
d’uns llocs a uns altres. És el clima propi de la regió que voreja el mar Mediterrani,
i també de Califòrnia, la zona del Cap a l’Àfrica del Sud i part d’Austràlia.
La vegetació s’enfronta sobretot a un estiu calorós i sec, per la qual cosa les plantes disposen d’adaptacions per a resistir esta època. En molts llocs, els boscos, a
causa dels impactes causats per l’activitat humana, han sigut substituïts per formaBosc
cions de matoll, de màquia, i de garriga, en què dominen les espècies herbàcies i
arbustives. Moltes plantes mediterrànies són espinoses o coriàcies (endurides), o bé tenen essències aromàtiques que les fan desagradables per al ramat. La productivitat de la vegetació mediterrània és relativament baixa, i és major en el bosc mediterrani i molt menor en el matoll.
Els boscos mediterranis són principalment de fulla perenne. En els llocs on es conserva la vegetació
natural costanera abunden els carrascars i les pinedes. També pot trobar-se, en zones una miqueta més
humides, algunes suredes.
Els boscos no són simples extensions cobertes d’arbres, sinó que es tracta d’ecosistemes complexos on els
arbres són acompanyats d’espècies arbustives i herbàcies característiques. En les pinedes litorals, el pi marítim es veu acompanyat per llentiscle, ullastre (olivera silvestre) i garrofera, entre altres. En canvi, les
pinedes de muntanya, de pi roig o pinassa, es veuen acompanyats de savines i ginebres.
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Els boscos de carrasca van ocupar una gran extensió del nostre litoral i podria ser el tipus de vegetació més abundant. No obstant això,
les activitats humanes han causat la destrucció de la seua major
part. Al costat de les carrasques, hi ha llentiscle, coscoll, aladern i
arç negre, entre altres arbustos.
En llocs més humits i sòls arenosos es formen boscos de sureres, com al Desert de les Palmes, la serra d’Espadà i la serra Calderona. Hi abunden alborcers, matapolls, càdecs i l’omnipresent
llentiscle.
En zones de muntanya abunden els savinars. N’hi ha esplèndids exemplars al Racó d’Ademús, associats a la savina albar i al ginebre.
Vora els rius es formen boscos de galeria on salzes, xops, oms i
freixos, tots arbres de fulla caduca que requerixen humitat per
a prosperar.
Una característica comuna als boscos mediterranis és l’abundància de lianes, especialment en ambients humits, on formen sovint
un embolic impenetrable. Entre estes cal esmentar la mare-selva,
l’arítjol, la vidiella i l’esbarzer.
Altres arbres mediterranis apareixen ocasionalment; no solen formar boscos, i alguns formen part del paisatge agrícola: roure, olivera, garrofera, figuera, ametler, magraner. Al Mediterrani oriental
destaca la presència del cedre.

Carrasca monumental de La Yesa

Surera

Pi marítim

La degradació del bosc dóna lloc a formacions de vegetació de menor port:

Màquia, constituïda per arbustos de més d’un metre d’alçada amb algun arbre i xicotetes plantes llenyoses, com el romer i el timó, de la qual són exemples els coscollars i
llenticlars, on sol trobar-se el margalló.
Garriga, formació de menor alçada que la màquia i desproveïda d’arbres on és característic el coscoll.
Matollar, formació vegetal constituïda per arbustos de baix port, que poden ser de timó,
romer, sàlvia, estepa, etc. Sol anomenar-se brolla un tipus de matollar poc dens amb
romer i argilaga. Una altra formació d’este tipus són els espinars, en què l’argilaga és molt
més abundant.

Herbassars, formacions vegetals formades per gramínies vivaces, com els espartars.
Prats mediterranis, derivats de la degradació dels ecosistemes anteriors, presenten gramínies i altres herbàcies de molt baix port.
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Llentiscle

Arítjol

Mare-selva

El clima mediterrani, caracteritzat genèricament per hiverns suaus i estius calorosos i un règim de pluges relativament escasses, més abundants a la tardor i a la primavera, és un clima exigent per a les plantes, especialment a l’estiu, a causa de les altes temperatures i l’escassetat d’aigua. La presència d’herbívors (silvestres o domèstics en els
últims mil·lennis) és un altre dels problemes que han d’afrontar. Les plantes mediterrànies mostren adaptacions que
els permeten afrontar estos i altres problemes que podrien posar en risc la seua supervivència.
Per a quines característiques ambientals resulten útils les adaptacions següents:

a. Espines. Excés de calor, falta d’aigua i brostejada, ja que minimitzen la pèrdua d’aigua i resulten desagradables
per als herbívors.
b. Fulles xicotetes. Excés de calor i falta d’aigua, ja que minimitzen la pèrdua d’aigua.
c. Fulles coriàcies. Excés de calor, falta d’aigua i brostejada, ja que minimitzen la pèrdua d’aigua i resulten desagradables per als herbívors.
d. Fulles corbades en el revés. Excés de calor i falta d’aigua, ja que recuperen aigua, amb la qual cosa disminuïxen
la seua pèrdua.
e. Arrels profundes. Excés de calor i falta d’aigua, ja que aconseguixen aigua del sòl profund.
f. Fulles amb pilositat en el revés. Excés de calor i falta d’aigua, ja que recuperen aigua, amb la qual cosa disminuïxen la seua pèrdua.
g. Fulles carnoses. Excés de calor, falta d’aigua, ja que acumulen aigua.
h. Substàncies aromàtiques. Eviten l’atac dels insectes i altres artròpodes.

Activitat 30

Cada planta al seu lloc

Les plantes no estan distribuïdes a l’atzar en el medi ambient, sinó que es distribuïxen formant associacions vegetals. A risc de ser excessivament simplificadora, l’activitat intenta establir esta idea fonamental per a l’inici de l’estudi de la vegetació.
Senyala amb una X les formacions vegetals mediterrànies en què poden trobar-se les plantes següents:
Carrasca
CARRASCAR

X

PINEDA
MÀQUIA
GARRIGA
MATOLLAR
HERBASSAR

Pi

X

Llentiscle

Coscoll

X

X

X

X

X

X

X

Margalló

Timó

Romer

X

X

X

X

X

Argilaga

Espart

X
X
X
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Activitat 31

La fauna mediterrània

La fauna del món mediterrani és una de les més interessants de l’hemisferi nord. El seu clima relativament càlid
permet el desenvolupament d’un nombre més gran d’espècies d’invertebrats i d’amfibis i rèptils. L’àrea mediterrània, lloc de trobada entre Àfrica, Àsia i Europa, manté nombroses poblacions d’aus rapaces, cèrvids, carnívors i xicotets
pardals insectívors.
A la vora del Mediterrani és possible trobar encara el llop,
l’ós bru, el linx i, amb més abundància, la geneta, la mangosta i xicotets carnívors. Entre els mamífers sorprén trobar una varietat de talp exclusivament aquàtic: l’almesquera. Abunden el cérvol, el porc senglar, el conill i la perdiu,
i hi ha cabirols, cabres salvatges, isards, daines, llebres, eriçons europeus i eriçons africans, ratolins de camp, musaranyes comunes i musaranyes nanes. Entre els mamífers carnívors hi ha un cànid, el rabosot, mustèlids com la fagina o
el teixó i felins com la geneta i el gat salvatge.
Quant a les aus, destaquen les grues, les cigonyes i grans
aus de presa com els voltors, les àguiles reials i, sobretot,
les àguiles imperials, que constituïxen un endemisme ibèric. Entre les rapaces diürnes hi ha, a més, l’aligot, l’astor,
l’esparver, l’àguila calçada, el falcó pelegrí, el xoriguer. Entre
les rapaces nocturnes són freqüents el mussol, el gamarús,
l’òliba, el xot i el duc. No és estrany trobar pardals com el
capsot, els corbs i les gralles, la graula de bec roig, les blanques, els tords comuns, la cogullada, la falcia, la merla blava,
la palput, el carboner o el sit negre i diverses espècies de
busqueretes, caderneres, etc.
Entre els rèptils estan presents el dragó comú o el dragó
rosat; diverses sargantanes, com la sargantana de cua roja
o la sargantana ibèrica, la sargantana cendrosa, la sargantana de cua llarga, el fardatxo ocel·lat, i serps com la colobreta cega, la serp de ferradura, la colobra llisa europea,
la colobra llisa meridional, la colobra d’escala, la serp verda,
la serp de caputxó, les serps d’aigua, o diverses espècies
d’escurçó, com l’escurçó àspid egipci que va causar la mort
a la reina Cleòpatra. Entre els rèptils mediterranis es troba
un dels animals més sorprenents del món: el Proteus anguinus, una salamandra troglodita que habita només en les
coves càrstiques dels Alps Dinàrics, des de Trieste fins a
Hercegovina, a les proximitats de la costa nord-oriental
del mar Adriàtic.
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La fauna mediterrània terrestre inclou també un infinitat d’insectes, aràcnids i altres artròpodes, mol·luscos, i totes les classes d’invertebrats.

Les illes com a font de biodiversitat
Les illes són font de biodiversitat perquè alberguen moltes poblacions d’organismes que, una vegada
arribades a l’illa, queden aïllades reproductivament de la resta d’individus de la mateixa espècie. Atés
que estes poblacions aïllades al llarg del temps patixen mutacions diferents de les que habiten en altres
llocs i patixen els efectes de la selecció natural de forma diferent de la patida per altres poblacions, acaben sent tan diferents de les descendents de la mateixa població quan van emigrar a l’illa que acaben
per constituir subespècies distintes que encara podrien encreuar-se entre si obtindre descendència
fèrtil. Però, amb el pas del temps, arribarien a ser espècies distintes incapaces de produir descendència
fèrtil si s’encreuaren entre elles.

Les illes són extraordinàries fonts de biodiversitat per la seua capacitat per a aïllar poblacions. En el procés evolutiu, la selecció natural actua sobre la diversitat genètica i, finalment, certes poblacions queden aïllades genèticament de la resta d’organismes de l’espècie. Una vegada aïllades, és qüestió de temps que cada una de les poblacions acumule mutacions diferents de les de la resta i que, finalment, s’haja produït l’aïllament genètic característic de les noves espècies. Les illes del Mediterrani oferixen bon nombre d’exemples d’illes amb espècies endèmiques,
semblants però no iguals que les que habiten en illes pròximes, a vegades molt pròximes si es tracta d’organismes
incapaços de traslladar-se pel mar.
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a. A les illes abunden els endemismes, és a dir, poblacions d’espècies o subespècies que es troben exclusivament allí. Explica quina és la causa.
Imaginem que a partir d’una sola espècie inicial arriben alguns individus a cada illa o illot. Les poblacions de cada
illa, originades a partir d’escassos exemplars, es reproduïxen entre elles i no compartixen gens amb les espècies de
les altres illes. Segons passa el temps, van acumulant mutacions distintes que les distancien genèticament. Al cap
d’un temps relativament llarg, les distintes poblacions de les diverses illes han adquirit característiques distintives
que permeten el reconeixement de la seua procedència, com s’il·lustra en les sargantanes balears de la figura. Tal
vegada podrien reproduir-se i tindre descendència fèrtil encara si es reuniren, però això no ocorre de forma natural,
ja que viuen en illes diferents. Quan passa molt més temps, el procés porta a la formació de genuïnes espècies i
individus de distints sexes de les distintes illes són incapaces de generar descendència fèrtil.

b. Com pot veure’s en la il·lustració, cada un dels illots pròxims a Eivissa i Formentera té una subespècie pròpia de sargantana. Per què no són espècies distintes?
Es parla de subespècies quan hi ha diferències entre els individus de les distintes poblacions suficients per a la
seua identificació, però encara podrien encreuar-se entre si per a donar descendència fèrtil. Per a ser espècies
distintes seria necessària l’aparició de mecanismes d’aïllament reproductiu derivats de la distància genètica acumulada degut, en este cas, a l’aïllament, i en conseqüència dos individus de distintes illes serien incapaços de
produir descendència fèrtil.
Observa els dos illots. Són idèntics en grandària i forma des del punt de vista físic i climàtic, però s’hi s’han
format ecosistemes completament distints.

a. Indica les principals diferències entre ambdós ecosistemes
L’illot de l’esquerra presenta major riquesa d’espècies, és a dir, major biodiversitat, en especial d’artròpodes i vegetals, i s’hi observa major cobertura vegetal que en el de la dreta. Destaca, en l’illot de l’esquerra, la presència d’una
espècie, la gavina, com a màxim depredador, en la cima de la xarxa tròfica. Atés que es tracta de dos illots idèntics
en condicions ambientals idèntiques, podria dir-se que l’illot de la dreta està degradat o empobrit si es compara
amb el situat a l’esquerra.

b. Quina és la principal causa visible d’eixes diferències?
En este exemple la causa de l’empobriment de l’illot de la dreta es deu a l’absència de la gavina, i a la falta de control de la població de sargantanes. És un exemple, certament molt simplista, del caràcter sistèmic dels ecosistemes
i que el canvi d’una part pot afectar de manera notable al conjunt.
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Activitat 32

Els problemes ecològics del Mediterrani
El Mediterrani conté només el 0,8% de les aigües del planeta, no obstant això suporta el 30% del tràfic
marítim mundial, petroliers inclosos. Cada any les seues aigües reben 600.000 tones de cru. El cru procedix majoritàriament de la neteja il·legal dels tancs de petroli; no d’accidents.També són molt greus els abocaments de la indústria petroquímica i les descàrregues industrials de substàncies tòxiques, des de metalls
pesants fins a hidrocarburs, a més de contaminants de distintes classes, incloent-hi la descàrrega de les
aigües de les sentines dels vaixells.
Distinta és l’acció humana d’extracció de recursos. Augmenta l’esforç pesquer, però la quantitat obtinguda
es manté en 1.300 tones anuals, la qual cosa suposa el 2,3 % de la pesca mundial. Algunes espècies, com
la sardina, es recuperen relativament bé i mantenen les seues poblacions, però els grans peixos com la
tonyina roja i el peix espasa i les espècies demersals i bentòniques no ho aconseguixen. La pesca per mitjà
de xarxes de deriva, que tenen quilòmetres de longitud i atrapen tot tipus de fauna marina, la qual cosa
porta a la mort a bona quantitat de dofins, tortugues, etc. Algunes pràctiques degraden l’entorn, com l’ex-

Les imatges de satèl·lit mostren en colors groc, taronja i roig l'excés de nutrients degut a la contaminació de les costes.

AIGUA NETA

Crustacis

Equinoderms

La contaminació reduïx dràsticament la biodiversitat

AIGUA CONTAMINADA

Mol·luscos

Poliquets

Diversos
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tracció de dàtils de mar per
mitjà de l’ús de martells pneumàtics que destrossen les roques
on viuen, l’excés de nutrients en
les gàbies de cultiu de daurada
i llobarro per mitjà d’aqüicultura,
Atherinomorus lacunosus
la pesca amb dinamita i l’extracció de coralls dels fons.
Un efecte inesperat causat per
l’activitat humana ha sigut la
Milions de tones
5
introducció d’espècies exòtiques
en els bucs dels vaixells i l’en4
trada d’espècies exòtiques a tra3
vés del canal de Suez. L’estrany
peix de grans ulls conegut com
2
Atherinomorus lacunosus, que
1
va arribar en 1902, fa temps
que no està sol. L’any 2000
0
s’havien identificat més de 50
1970
1980
1990
2000
espècies exòtiques, procedents
Pesca en el Mediterrani i el Mar Negre
del mar Roig. Un centenar d’espècies pot haver entrat per l’estret de Gibraltar. El calfament
terrestre eleva la temperatura de les aigües mediterrànies i afavorix la proliferació d’espècies tropicals
en el Mare Nostrum.
Es calcula que en 2020 les seues costes albergaran cada any 350 milions de turistes, amb les seues corresponents necessitats de servicis i desenvolupament urbanístic. Això suposarà una important pressió
ambiental sobre el territori pel consum d’aigua, d’energia o l’ús de la costa. Les ciutats costaneres són ja
els grans focus de contaminació que rodegen el Mare Nostrum: en les seues costes hi ha més de 150 milions
de persones. Les desembocadures de l’Ebre, del Po (Itàlia), del Roine (França) i del Nil (Egipte) aporten gran
quantitat de contaminants, ja que aboquen al mar residus de tota la seua conca hidrogràfica respectiva.
La pressió humana sobre les costes, per mitjà del turisme, el desenvolupament industrial i els residus solubles procedents de l’agricultura i l’aqüicultura, estan causant importants problemes.
A pesar de tot, el Mediterrani no s’ha convertit en un albelló. Augmenta el nombre d’àrees protegides i el
control dels abocaments, però serà difícil que torne a ser el paradís marí que va ser.

Tot el que la ciència coneix sobre el mar Mediterrani suposa un enorme conjunt d’informacions valuoses sobre què
és el Mediterrani, com es va formar, quins sers vius hi habiten i per què, i també quins són els problemes ecològics
més greus que patix. El coneixement científic implica responsabilitat. Es vol el que es coneix. El recorregut pel
Mediterrani ha d’incloure una reflexió sobre la relació de la humanitat amb el mar. L’activitat humana ha deixat ja
la seua empremta en l’estat del mar i de les accions humanes dependrà en grau creixent el seu futur.
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a. Després de llegir el text, assenyala quin és per a tu el problema ecològic més greu del Mediterrani.
Pot haver-hi múltiples respostes a esta activitat, que podria completar-se amb una investigació de més profunditat. En el text se cita la gran població que s’aboca a les seues aigües, la contaminació procedent de les ciutats i les
zones industrials, la urbanització de les costes, els abocaments derivats del trànsit marítim, especialment dels vaixells petroliers, l’impacte dels residus de l’aqüicultura, la introducció d’espècies foranes, l’alteració dels règims fluvials i les seues conseqüències en deltes i estuaris, la sobrecàrrega de sals solubles procedents de l’agricultura i d’altres activitats, el calfament de les aigües, la pesca abusiva i la destrucció del bentos, etc.

b. Proposa tres mesures que es podrien prendre per a millorar la salut del mar.
Cal citar moltes mesures de protecció. El control del trànsit marítim, la supressió d’abocaments de l’agricultura, la
indústria i les ciutats, el control de les explotacions agrícoles, la regulació de la pesca i la creació de reserves que
permeten la recuperació de la fauna, la protecció de deltes i estuaris, la prohibició d’activitats que destruïxen els
fons marins, la difusió del coneixement dels valors que les aigües i el seu entorn alberguen, la protecció de les espècies autòctones. Totes estes mesures i moltes més poden contribuir a la regeneració del mar Mediterrani i, en realitat, si bé es mira, qualsevol mesura podria exigir, per a ser completa, el compliment de totes les altres.

Presa Ataturk, Turquia.
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RICS
GRÀFICS

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES DELS
ASPECTES HISTÒRICS I GEOGRÀFICS
A l’hora d’elaborar una unitat didàctica que comprenguera la Geografia i la Història del Mediterrani, la primera dificultat, donada l’extensió i les possibilitats de les matèries, va ser la limitació de l’espai disponible.
Un altre repte que ens vam plantejar va ser oferir uns materials didàctics que no foren una repetició dels
més coneguts, sinó que el seu contingut aportara nous documents, nous enfocaments i, sobretot, un
nivell de concreció que ens acostara a la Península Ibèrica i més concretament a la Comunitat Valenciana.
En relació amb la Geografia, tant des del punt de vista físic com humà ens hem centrant en problemes
actuals, com la urbanització del litoral, l’erosió o la immigració. Respecte a la Història hem renunciat a una
història lineal i hem plantejat uns eixos temàtics, centrant-nos en el mar com a lloc de contacte.
Lògicament, es pot ampliar tot el que es crega convenient, perquè les possibilitats són immenses.

OBJECTIUS
Esta Unitat Didàctica té com objectiu desenrotllar en l'alumnat les següents capacitats:
1. Identificar i apreciar la pluralitat de les comunitats socials a què pertanyen, participant críticament
dels seus projectes, valors i problemes amb plena consciència dels seus drets i deures, denunciant actituds i situacions discriminatòries i injustes que s’han manifestat i es manifesten al llarg de la història, per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, mostrant solidaritat amb els diferents pobles.
2. Identificar els processos i mecanismes bàsics que regixen el funcionament dels fets socials, i utilitzar
este coneixement per a comprendre l’organització de les societats.
3. Valorar la diversitat lingüística i cultural de l’àmbit mediterrani com a dret dels pobles i individus a
la seua identitat, i manifestar actituds de tolerància i respecte per altres cultures i per opinions que
no coincidixen amb les pròpies, sense renunciar per això a un juí crític i raonat.
4. Conéixer la diversitat geogràfica del Mediterrani, els seus trets bàsics físics i humans, la seua geografia i la seua cultura, fent referència específica a la Comunitat Valenciana.
5. Identificar i analitzar a diferents escales les interaccions que les societats humanes assentades en la
conca mediterrània establixen amb els seus territoris en la utilització de l’espai i en l’aprofitament
dels recursos naturals, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i mediambiental.
Conéixer l’especial problemàtica i l’impacte mediambiental que planteja la utilització dels recursos
de la Comunitat Valenciana.
6. Identificar, localitzar en el temps i analitzar les interrelacions que es produïxen entre els fets polítics,
econòmics i culturals que afecten la trajectòria històrica de les societats humanes, així com el
paper que els individus, hòmens i dones, hi exercixen, assumint que estes societats són el resultat de
complexos i llargs processos de canvi que es projecten en el futur.
7. Valorar i respectar el patrimoni natural, cultural, lingüístic, artístic, històric i social, assumint les responsabilitats que suposa la seua conservació i millora, apreciant-lo com a font de gaudi i utilitzantlo com a recurs per al desenvolupament individual i col·lectiu.
8. Comprendre la interrelació dels factors multicausals que expliquen l’evolució de les societats humanes, així com el paper exercit en el dit procés per col·lectivitats i grans personalitats, evitant una visió
reduccionista de la Història.
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CONTRIBUCIÓ A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÁSIQUES
 La competència social i ciutadana per la comprensió de la realitat social, actual i històrica, contribuint
a l'adquisició d'habilitats socials.

 La competència coneixement i la interacció amb el món físic, inclou, la percepció i el coneixement de
l'espai físic en què s'exercix l'activitat humana, així com la interacció que es produïx entre ambdós,
assegurant la protecció del medi ambient.

 La competència expressió cultural i artística es facilita amb una selecció d'obres d'art. S'afavorix l'apreciació d'obres d'art, d'habilitats perceptives i de sensibilització.

 La competència en el tractament de la informació i competència es centra en el tractament d'informació, així com de fonts diverses tant en suport de paper com digital.

 La competència en comunicació lingüística, facilitant les habilitats d'ús de diferents variants del llenguatge verbal i no verbal com cartografia, dades, gràfics,…

 La competència matemàtica es centra en operacions senzilles, i l'ús de ferramentes matemàtiques
per la comprensió, descripció i anàlisi de la realitat social i geogràfica.

 La competència per a aprendre a aprendre suposa facilitar l'aprenentatge,i tindre una visió clara dels
problemes i saber adaptar-se positivament als canvis.

 L'autonomia i iniciativa personal afavorint processos de presa de decisions, en debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar i planificar.

CONTINGUTS
1. Caracteritzem el Mediterrani, mar entre continents, lloc obligat de pas. Els seus límits i principals accidents geogràfics: illes, penínsules, caps i golfs, relleu, continents.
2. Complexitat climàtica del Mediterrani: tipus de clima, vents predominants. Realització i comentari de
climogrames.
3. Principals rius del Mediterrani i recursos hídrics. Relació entre els climes i el cabal.
4. La vegetació: principals espècies, comentari i realització d’una clisèrie. La repoblació a Espanya: poca
utilització de les espècies autòctones.
5. Descripció d’ecosistemes litorals. Principals ecosistemes de la Comunitat Valenciana, amb el seu
grau de protecció i les seues amenaces: contaminació ambiental, urbanisme exagerat, etc. Ecosistemes litorals de l’àmbit mediterrani.
6. Riscos: incendis, inundacions, sequera. Causes i forma d’evitar-los.
7. El que obtenim del mar. Distints tipus de pesca i el seu impacte ambiental. La sal. Comerç i turisme.
8. Les dos vores. Països de l’àmbit mediterrani. Grau de desenvolupament. Moviments migratoris.
9. Els primers contactes entre cultures: transmissió de l’agricultura, la ramaderia i els metalls. Difusió del
Neolític, ruta de l’estany.
10. Els perills del mar: el Mediterrani en la literatura, la pirateria en la història, sistemes defensius.
11. Relacions a través del mar. Guerres i malalties. Activitats comercials. El mar com a transmissor de
cultura i art.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Identificar i localitzar els principals trets físics (clima, relleu, vegetació i aigües) que configuren grans
unitats paisatgístiques de la Comunitat Valenciana, del territori espanyol i del Mediterrani, i explicar,
a través de l’anàlisi de casos significatius, les interaccions entre les condicions mediambientals i les
principals activitats humanes.
2. Identificar algunes zones del territori valencià, i de l’àmbit mediterrani, en les quals és possible apreciar inestabilitats o alteracions de l’equilibri mediambiental, conseqüència de l’actuació del ser humà
(explotació abusiva de recursos, residus urbans i industrials...) o d’altres forces del medi ecogeogràfic
(inundacions, sequeres, incendis).
3. Representar gràficament el desenvolupament cronològic de diferents processos de canvi al llarg de
la història, tant d’algun aspecte concret com d’elements bàsics de la vida en les distintes societats
històriques: econòmics, polítics, artístics i culturals en general.
4. Utilitzar els distints tipus d’imatges i altres representacions de l’espai terrestre. Localitzar en mapes
llocs i espais concrets. Elaborar croquis i gràfics.
5. Identificar els aspectes bàsics dels principals pobles, societats i cultures mediterrànies. Expressar de
manera cronològica tant l’evolució interna com la seua ubicació en un context temporal més ampli.
6. Distingir els fets i processos històrics i utilitzar els conceptes temporals amb propietat. Expressar de
forma cronològica tant l’evolució interna com la seua ubicació en un context temporal més ampli.
7. Comparar elements comuns a diferents societats de tipus econòmic, social, polític, artístic..., i establir-hi semblances i diferències significatives quan n’hi haja.
8. Percebre la transcendència d’alguns aspectes culturals al llarg de la Història i comprendre els seus
vestigis.

METODOLOGIA
Estos materials didàctics poden ser entesos com a documents i activitats obertes per a l’alumne, que permeten la seua utilització bé com a unitat didàctica o bé com a ampliació a la concreció dels diferents
continguts d’alguns dels cursos, als quals ja s’ha fet referència. Permeten la seua adquisició per mitjà de
l’esforç i el desenvolupament de la seua autonomia personal. Partim de les idees prèvies dels alumnes a
fi d’aprofundir en la seua lògica, cobrir llacunes, rectificar errors i millorar la comunicació dels resultats
del procés d’aprenentatge.
A l’hora d’avaluar es tindrà en compte, no tant el resultat d’un aprenentatge de fets i conceptes com sobretot l’actitud d’aprendre (el treball diari) i la manera de processar la informació continguda en els documents i l’exposició dels resultats per mitjà d’informes que mostren el que ha aprés l’alumne.
Les activitats ací proposades suposen una concreció referida al Mediterrani d’algun dels continguts, que
poden ajustar-se a algun curs de Secundària segons el currículum. Hi ha la possibilitat de desenvolupar
altres continguts, tant històrics com geogràfics, ja que ací ens hem centrat en uns pocs aspectes, amb el
mar com a fil conductor, triant aspectes històrics i socials rellevants de tal manera que l’alumne/a puga
aplicar el seu coneixement a la realitat social que l’envolta.
En la guia del professor hem intentat que siga el més fàcil possible seguir les activitats, les seues solucions
i la seua possible ampliació. Per això hem copiat la mateixa unitat didàctica, i només hem eliminat alguns
mapes perquè no resultara massa àmplia. El que s’aporta de nou en esta guia s’ha realitzat amb una lletra diferent, perquè es poguera identificar més fàcilment.
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Activitat 33

Recordem alguns trets del Mediterrani

El Mediterrani en el mapa del món no passa de ser un xicotet traç, no obstant això, este mar tanca una
varietat sense fi de paisatges i cultures que es perden en el temps, com descobriràs en esta unitat didàctica. La seua llarga història no impedix que continue sent en l’actualitat un lloc atractiu i dinàmic, al qual
ens acostarem per a conéixer la seua realitat, que no sempre es correspon amb les notícies quotidianes.
Començarem comprovant el que saps del Mediterrani en general i després anirem veient aspecte per aspecte
si realment el coneixies o no.
a. Per a ordenar les teues idees sobre el Mediterrani, indica dels següents aspectes, els que cregues que són
verdaders o falsos.







Les temperatures són suaus
Plou poc
El relleu de la seua costa és pla
Es parlen moltes llengües
Visc a prop







El mar és calmat
Té cultures antigues
S’anomenava Mare Nostrum
La cultura més antiga és la Neolítica
L’he vist moltes vegades

En principi es tracta de captar les idees prèvies dels alumnes, sense fer cap tipus de comentari.
b. Busca en els periòdics recents una notícia relacionada amb el Mediterrani. Descriu breument de quin aspecte
tracta i per què és notícia.
També es pot recórrer a Internet, si es té accés a l’aula d’informàtica.

c. Busca alguna fotografia de l’àlbum familiar on aparega el mar Mediterrani. Fes una breu descripció del lloc
i per què estàveu allí. Quant de temps va durar l’estada? Ho repetiu sovint?

d. Coneixes alguna cançó que parle sobre el mar Mediterrani? Copia les estrofes que en parlen i descriu a
quins aspectes es referix.
Te’n proposem una, tal vegada la més coneguda, de Joan Manuel Serrat, per si els alumnes no en recorden cap altra.
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Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.
Yo,
que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino...
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero...
¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el MEDITERRÁNEO?
Nací en el MEDITERRÁNEO...
Y te acercas, y te vas
después de besar mi aldea.
Jugando con la marea
te vas, pensando en volver.
Eres como una mujer
perfumadita de brea
que se añora y que se quiere
que se conoce y se teme.
Ay...

si un día para mi mal
viene a buscarme la parca.
Empujad al mar mi barca
con un levante otoñal
y dejad que el temporal
desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...
En la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista...
Cerca del mar. Porque yo
nací en el MEDITERRÁNEO...
Nací en el MEDITERRÁNEO...
Nací en el MEDITERRÁNEO...

e. A partir d’estes imatges de Sorolla de principis del segle XX, indica activitats relacionades amb el mar. Quins
aspectes estètics destaca el pintor del mar? Busca fotografies actuals i destaca els canvis que hi aprecies.
Vacances, pesca amb bous per a traure la barca del mar. Llum, color, bellesa, etc.

f. A partir de l’enquesta i dels exercicis anteriors, intenta fer una redacció sobre què és per a tu el mar
Mediterrani i com el podries conéixer millor. Quins aspectes creus que seria necessari estudiar per a conéixer-lo millor? Com podríem acostar-nos més a la realitat que tanquen les seues onades i la seua vora?
Ací cada alumne aportarà les conclusions del seu exercici. Si no diuen algun aspecte bàsic, se’ls pot
recordar, intentant adaptar-se als materials aportats en la unitat didàctica que, lògicament, es poden
resumir o ampliar.
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Activitat 34

Caracteritzem el Mediterrani

Delimitar el Mediterrani des del punt de vista físic pot ser més complicat del que puga paréixer al principi.
Què és el Mediterrani? Es pot començar per una introducció simple: mar de l’Atlàntic oriental, comprés
entre Europa meridional, Àsia occidental i Àfrica del nord; amb 2,5 milions de km2 aproximadament, 3.860
km de longitud est-oest i 800 km d’amplària nord-sud, és el mar interior més gran del món. Les seues
aigües, que banyen les tres penínsules del sud d’Europa (Ibèrica, Itàlica i Balcànica), comuniquen amb
l’oceà Atlàntic a través de l’estret de Gibraltar; amb el mar Negre, pels estrets del Bòsfor i dels Dardanels,
i amb el mar Roig pel canal de Suez, la qual cosa atenua l’efecte de les marees i permet una renovació
de les seues aigües cada 90 anys. Al seu torn, pot dir-se, seguint Braudel, que és un mar de mars. Egeu,Tirré,
Adriàtic, etc.
En esta activitat s’intenta que es conega el relleu que envolta el Mediterrani, a cavall entre tres continents, i es prenga consciència de la seua importància estratègica.

a. Llig amb atenció els textos següents de F. Braudel.
“El Mediterrani és per definició un mar tancat entre terres que el rodegen. No obstant això, cal distingir entre les terres que
abracen i les que circumden este mar. El Mediterrani no és, abans que res, un mar entre muntanyes?” (p. 29)
“...Està compost en primer lloc d’una sèrie de penínsules compactes: Itàlia, península dels Balcans, Àsia Menor, Àfrica del
nord i la península Ibèrica... El mar insinua entre estos continents en miniatura els seus vastos espais, complicats i fragmentats, perquè el Mediterrani, més que una entitat singular, és un complex de mars.” (p. 28)
“Les illes del Mediterrani són molt més nombroses i sobretot molt més importants del que, generalment, se suposa.
Xicotetes o grans, la seua importància prové del fet que són escales indispensables al llarg dels camins del mar.” El
Mediterrani (p. 195).
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b. Subratlla els noms de penínsules de color roig; els dels mars i oceans, de color blau, i els estrets, de color negre.
c. Busca la localització de tots els accidents geogràfics que has subratllat en un atles i sobre un mapa mut
escriu-ne el nom en el lloc que corresponga, usant els mateixos colors que en l’exercici anterior.

d. Busca en un atles les principals illes. Posa’n el nom en el mapa mut utilitzant el color negre. Xipre, Creta,
i Rodes, a l’est; Sardenya, Còrsega, Sicília i Malta, al centre, i Mallorca i Menorca a l’oest.

e. Localitza també els principals caps i golfs.

Activitat 35

Expliquem la complexitat climàtica del Mediterrani
a. Posa’t en el lloc d’un turista anglés que només coneix el Mediterrani a través de les postals turístiques de
la seua agència de viatges. Decidix vindre a Espanya a l’hivern amb automòbil, perquè està cansat del fred i
la pluja d’Anglaterra. Es traça un itinerari per la zona mediterrània de la Península Ibèrica, entre els mesos
de febrer i juliol. Passa febrer i març a Osca; abril i maig, a Castelló; juny, a Almeria, i juliol a València. Quin
equipatge li recomanaries que ficara en la maleta (abric, banyador, etc.)?
En l’activitat d’idees prèvies, segur que s’haurà caracteritzat el Mediterrani seguint el tòpic de clima suau amb temperatures càlides i escasses pluges; ací intentarem mostrar-los la complexitat climàtica de l’àmbit mediterrani.

Lloc
OSCA (febrer, març)
CASTELLÓ (abril i maig)
ALMERIA (juny)
VALÈNCIA (juliol)

b. Per a donar-li un bon consell has d’informar-te prèviament, realitza els climogrames d’estes ciutats per a conéixer millor les pluges i temperatures
mitjanes mensuals d’estes zones. Utilitza com a models el climograma de
muntanya i la quadrícula adjunts.

Banyador

Abric

Paraigua

Altres
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CLIMA MUNTANYA

Elaboració d’un climograma

Precipitacions (mm)

En un climograma es representen els dos trets
principals que definixen un clima: precipitacions i
temperatures. S’utilitza un eix de coordenades de
doble entrada. En l’abscissa es col·loquen els
mesos de l’any per mitjà de la seua inicial. En l’ordenada de l’esquerra les precipitacions; en la de la
dreta, les temperatures. La representació de les
precipitacions es realitza per mitjà d’un diagrama
de barres. La representació de les temperatures es
realitza per mitjà d’un diagrama lineal.

Temperatura (ºC)
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DADES D’OSCA
T. Cº
P. mm

Gener
14,8
40,2

Febrer
5
72,4

Març
5,3
62,4

Abril
11,3
24,7

Maig
12,8
71,4

Juny
16,7
9,4

Juliol
25,32
2,7

Agost
25,3
17,4

Setembre
27,2
75,8

Octubre
19,4
125,9

Novembre
13,4
98,9

Desembre
10,2
22,9

Febrer
12,4
34,7

Març
14,2
41,9

Abril
16,2
87

Maig
19,2
151,9

Juny
22,8
1,2

Juliol
24,2
31,6

Agost
25,7
39,2

Setembre
23,4
62,1

Octubre
20,8
47,9

Novembre
15
42,8

Desembre
11,7
34,2

Febrer
12,2
22

Març
14,3
20

Abril
16,4
25

Maig
18,9
30

Juny
22,2
10

Juliol
24,7
0

Agost
25,7
2

Setembre
23,5
16

Octubre
19,7
22

Novembre
15,5
39

Desembre
13,2
18

Febrer
11,4
41,7

Març
14,2
30,5

Abril
16,6
63,6

Maig
19,6
77,7

Juny
26,3
1,2

Juliol
27,8
0,2

Agost
28,8
2,0

Setembre
23,8
33,8

Octubre
19,6
71,6

Novembre
16
13,9

Desembre
13
21,9

DADES DE CASTELLÓ
T. Cº
P. mm

Gener
10,1
4,5

DADES D’ALMERIA
T. Cº
P. mm

Gener
11,7
15

DADES DE VALÈNCIA
T. Cº
P. mm

Gener
12,31
9,8

c. Es corresponen estes dades amb les idees que tenies sobre el clima mediterrani que has plasmat en l’activitat 1? En quins aspectes t’havies equivocat? En quins aspectes has encertat més (temperatura, precipitacions). En la zona anomenada zona mediterrània, quines variacions pots observar? Fixa’t especialment en la
temperatura i les precipitacions en relació a l’altitud, latitud i distància al mar de cada lloc.

d. A partir de la informació que t’aporta el text, indica quins són els principals vents que afecten les costes
mediterrànies i la seua intensitat. Identifica cada vent amb el punt cardinal corresponent. Amb l’ajuda del
professor, aclarix els termes que desconegues, classifica’ls i compara’ls amb altres vents. Et pareix que el mar
Mediterrani permet fàcilment la navegació? Quina relació creus que això pot tindre amb la transmissió cultural i l’explotació dels seus recursos naturals des de l’antiguitat?
Navegar, fins i tot en el Mediterrani, sempre ha sigut difícil, per tant ha predominat la navegació de cabotatge, en
determinats mesos de l’any, i sempre amb grans riscos. Pot relacionar-se amb textos clàssics com l’Odissea o
l’Eneida.
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VENTS PREDOMINANTS
“Hi ha vents molt característics en el nostre

N

litoral Mediterrani, però durant els mesos d’es-

Tramuntana

tiu, a les Balears i a la costa oriental de la
Península, és molt freqüent que s’establisca

NW

NE

Mestral

Gregal

un règim de brises conegut com a brisa de
mar: bufa vent de terra durant la nit i vent de
mar durant el dia, amb períodes de calma total
a l’ortus i a l’ocàs. La brisa de mar, prou bonan-

W

E

cenca, té la major intensitat al migdia o a pri-

Ponent

Llevant

mera hora de la vesprada. El terral o vent de
terra sol ser més fluix pel fet que el contrast
de temperatura entre mar i terra és menor
durant la nit.

SW

SE

Garbí
Llebeig

Xaloc

Els vents de component nord més notables a les
costes mediterrànies són la tramuntana i el

S

mestral, encara que el seu camp d’acció prefe-

Migjorn

rit siguen les zones més septentrionals: la Costa
Brava i l’illa de Menorca. Les característiques

principals d’estos vents són: baixes temperatures, sequedat de l’aire, cels clars i fortes ratxes.
Un altre vent molt característic i conegut a la zona oriental i sud-oriental és el llevant, particularment freqüent al
març, i de juliol a octubre. Es presenta normalment amb intensitat moderada, que arriba a força 6 o més (escala Beaufort) només en poques ocasions. El llevant bonancenc (força 4), quan s’acosta a les nostres costes reforçat pel monsó
mediterrani alça marejada a la costa sud, des de València fins al mar d’Alborán. Quan hi ha una situació de temporal, este
vent pot bufar amb força entre Castelló i Almeria, i arribar als 30 nucs i, de vegades, als 50 (temporal dur).
Els vents del sud són poc freqüents al Mediterrani Occidental. Estos vents coneguts com migjorn (migdia a Balears) transporten aire sec i càlid; la seua velocitat sol oscil·lar entre els 7 i 15 nucs (força 3 o 4), i alça marejol al sud de les Balears.
En les ocasions que arriba força 6 arriba a alçar forta marejada però d’escassa duració. Els vents del segon quadrant
(sud-est) són secs i càlids, i es coneixen al litoral com a xaloc. La força d’estos vents no sol arribar a més dels 3 o 4
graus Beaufort, excepte algunes ratxes que arriben a força 5. L’estat de la mar, per tant, no passarà de marejada i, si arribara a forta marejada, per anar carregada, seria en àrees xicotetes i de manera transitòria.
Un altre vent, no molt freqüent al Mediterrani, però que pot presentar greus conseqüències per al bon estat de la mar,
fins i tot més que altres que tenen pitjor fama: són els vents de ponent. La majoria de vegades que bufa oest pur és durant
els mesos d’hivern. A la part oriental de la Península i a Balears no arriba a ser mai tan fort, arriba només als 5 o 6 graus
Beaufort, i molt rarament als 7.” F. Candela.

Aurora i l’ocàs:
Escala Beaufort:
Nuc:
Marejol:
Marejada:

Eixida i posta de sol
Francis Beaufort va publicar en 1806 la cèlebre escala, composta de 12 graus,
(o 12 forces) per a expressar la força (o velocitat) del vent
Unitat de velocitat en navegació, equivalent a una milla nàutica
(1.852 metres) per hora
Altura d’onades entre 0,1 i 0,5 metres
Altura d’onades entre 0,5 i 1,25 metres
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Activitat 36

Principals rius del Mediterrani

Amb lleugeres variacions, estes són les varietats climàtiques amb què ens podem trobar en tota la conca
mediterrània. Les precipitacions junt amb la forma del relleu són també aspectes importants per a explicar el comportament dels rius.
a. Situa en un mapa mut els següents rius que desemboquen al Mediterrani, des de les diferents riberes: Ebre,
Roine, Tíber, Túria, Xúquer, Segura, Nil.

b. Comprova en un mapa de climes les precipitacions mitjanes anuals que es donen al llarg del seu recorregut i en un mapa de relleu les unitats geogràfiques que els voregen. Anota-ho en el teu quadern.

CABALS DE RIUS MEDITERRANIS
RIU

CABAL

Nil

3.100 m3/s

Ebre

614 m3/s (a Tortosa)

Xúquer

49’8 m3/s (a Albalat)

Roine

1.820 m3/s (a la desembocadura)

Túria

10 m3/s (a Riba-roja de Túria)

Segura

29 m3/s (a Cieza)

Millars

13 m3/s (a Vila-real)
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c. A partir de la informació que has treballat en esta activitat, podries explicar les diferències de cabal que
presenten els rius que has localitzat? Quins són els més cabalosos? On naixen? Quin clima hi ha al llarg del
seu recorregut?
El Nil, amb una longitud de 6.693 km des del seu naixement, al riu Luvironza, a Burundi; 5.588 km des de la seua principal font, el llac Victòria; naix en una zona on abunden les precipitacions i rep com afluents rius que naixen a Etiòpia, Sudan i Burundi, per tant, travessa una zona seca amb un enorme cabal.
El Roine és un riu que naix al massís de Furkapass (2.108 m) als Alps Lepontine (Suïssa). En el seu curs alt corre entre
els Alps bernesos al nord i els Alps Valaisans al sud, amb direcció de NE a SE-E penetra en el llac Léman. Desemboca
en el mar Mediterrani al golf de Lleó, on forma un extens delta.
L’Ebre, amb una longitud total de 910 km, naix a Fontibre, prop de Reinosa, rep aportacions d’afluents que naixen en
els Pirineus i el Sistema Ibèric i desemboca a Deltebre.
El Xúquer és un riu d’Espanya que naix en el vessant meridional del turó de San Felipe, a la serralada Ibèrica. En el
seu curs alt recorre les terres muntanyoses de Conca amb una direcció nord-sud per una zona de precipitacions mitjanes superiors als 800 mm. Desemboca a Cullera.
El Túria és un riu situat a l’est de la península Ibèrica que naix a la mola de San Juan en l’entorn dels Montes Universales, serra d’Albarrasí (Terol) i s’anomena Guadalaviar per ser esta la primera localitat per on passa. Desemboca a
la ciutat de València després de 241 km de recorregut.
El Segura (en llatí Thader) és un riu d’Espanya que naix en el paratge de Fuente Segura, a 5 quilòmetres de Pontón
Bajo, en el municipi de Santiago-Pontones (Jaén). Discorre per les províncies de Jaén, Albacete, Múrcia i Alacant. Desemboca al Mediterrani a Guardamar del Segura (Alacant). Longitud: 325 km.
El Millars, riu de la Península Ibèrica que naix a la serra de Gúdar al terme municipal d’El Castellar, província de Terol,
a uns 1.600 metres d’altitud i que desemboca entre els termes d’Almassora i Borriana, a la Comunitat Valenciana,
després de 156 km de recorregut. Es pot concloure que els rius són més o menys cabalosos segons la zona climàtica on naixen, generalment zones de clima de muntanya i les aportacions que reben al llarg del seu recorregut.

d. Els recursos hídrics es repartixen homogèniament en la conca mediterrània? Sabries dir per què té tant de
valor l’aigua en esta zona? Amb quines activitats es relaciona?
La resposta és no, lògicament, l’aigua té tant de valor perquè és una zona amb escasses precipitacions i una gran
demanda per a consum humà, agrícola, industrial i de servicis. Este aspecte pot aprofundir-se tot el que es crega
convenient i relacionar-se amb activitats posteriors.
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Activitat 37

La vegetació

Un altre dels aspectes que presenta una gran varietat en la zona mediterrània és la vegetació. Després
del que has aprés del Mediterrani pots intuir-ne les raons. Quines creus que deuen ser?
a. A partir de la informació sobre les espècies vegetals que hi ha des del mar Mediterrani fins a Javalambre
al sistema Ibèric, fes un dibuix esquemàtic per a cada espècie vegetal i elabora en el teu quadern una clisèrie seguint el model de la vall del Jerte (al sistema Central).

ESPÈCIES VEGETALS DEL
MEDITERRANI A JAVALAMBRE
1. 400 – 600 m.s.n.m. Coscollars
mediterranis i margalló
2. 500 – 1.000 m.s.n.m. Carrascars
3. 1.000 m.s.n.m. Sureres
4. 800 m.s.n.m. Roures martinencs
5. 1.000 – 1500 m.s.n.m. Savina alba
6. 1.200 m.s.n.m. Rouredes
7. 1.300 – 1.500 m.s.n.m. Pi negre
8. 1.500 – 1.700 m.s.n.m. Pi roig (Pinus

sylvestris) i savina rèptil
9. 1.700 m.s.n.m. Savina rèptil i
plantes pulvinulars d’alta muntanya

b. Esbrina el percentatge corresponent a les diferents espècies. Compara-les amb les espècies autòctones de
l’exercici anterior. Quines diferències trobes?
S’intenta que arriben a la conclusió que la majoria de les espècies de repoblació han sigut introduïdes per criteris
econòmics: per a fusta de creixement ràpid, a costa de les autòctones.

ESPÈCIES DE REPOBLACIÓ A ESPANYA ENTRE 1940 I 1981
ESPÈCIES
Pinus pinaster
Pinus sylvestris
Pinus halepensis
Pinus laricio
Pinus pinea
Pinus radiata
Pinus canariensis
Altres coníferes
Eucaliptus sp.
Populus sp.
Altres frondoses
Total (hectàrees repoblades)
Institut per a la conservació de la naturalesa

REPOBLACIÓ TOTAL
763.512
540.744
444.754
369.611
201.832
158.235
26.567
36.994
416.482
47.068
23.326
3.080.186

percentatge sobre el total repoblat
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Activitat 38

Descripció d’ecosistemes litorals

En la costa mediterrània apareixen llacunes i marjals confrontants. L’origen de les llacunes es deu a la descàrrega de les aigües subterrànies de les serres interiors calcàries, filtrada durant els períodes de pluja.
Les marjals es formen com a conseqüència de l’aigua sobrant de les llacunes que arriba a inundar una
àmplia zona de cota baixa. Este fenomen és comú a tota la costa mediterrània i particularment representat a la Comunitat Valenciana.
a. Sobre un mapa físic de la Comunitat Valenciana localitza les principals zones humides: Peníscola, Prat de
Cabanes-Torreblanca, Delta del Millars, Llacunes d’Almenara i Marjal de Sagunt-Xilxes-Moncofa, Marjal d’Albuixech, Albufera de València i marjal contigua, Bassa de Sant Llorenç, Estany de Cullera, Marjal de XeresaXeraco, Marjal d’Oliva-Pego, Fondo d’Elx, Salines de Santa Pola, Llacuna Salada de la Mata, Llacuna Salada
de Torrevella.

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES ZONES HUMIDES
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L’entorn de l’Albufera pressiona sobre el llac negativament fins i tot durant la nit. La il·luminació artificial de poblacions i
indústries pròximes no té en compte la seua proximitat al llac i trastorna la vida nocturna a l’Albufera.

QUATRE FACTORS FONAMENTALS QUE CONTRIBUÏEN A LA DEGRADACIÓ DE L’ALBUFERA
1. Contaminació. Residus domèstics, molts hi són abocats sense depurar, d’unes 300.000 persones i 5.000 empreses. Ús
de plaguicides i adobs que s’empren en els arrossars i en l’horta.
2. Rebliment. Barrancs i séquies aporten els seus sediments. Una de les solucions és plantar arbres autòctons als voltants dels rius, barrancs, etc., perquè el terreny siga més resistent a l’erosió. Amb esta mesura s’evita que la terra es deposite en el llac.
3. Alteracions i ocupacions físiques del territori. Urbanitzacions i edificis, excessiva i desordenada afluència de visitants, una carretera d’intens trànsit que talla la vital comunicació del bosc de la Devesa amb l’Albufera. Amenaça de la marjal per l’expansió urbana de la capital i per les noves indústries i transformacions agrícoles que tendixen a substituir el
cultiu de l’arròs.
4. Furtivisme. Els caçadors furtius no respecten els animals protegits ni les seues àrees de refugi ni tan sols durant les vedes.

b. Quines amenaces existixen
sobre el litoral? Creus que les
activitats humanes han de ser
respectuoses amb els ecosistemes que existixen en estes
zones? Per què?
Per moltes raons, la primera perquè els ecosistemes són únics i
irrecuperables, una vegada que
s’han perdut, pel seu valor
turístic, etc.

Pàgina turística de Benidorm. www. Manaround.com
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Activitat 39

Riscos. Inundacions, incendis, sequera

Observa les dades de la taula adjunta i contesta les qüestions que es proposen a continuació:
DATA

LLOC

VÍCTIMES

Novembre 1957

València (Túria)

86

Gener 1959

Zamora - Puebla de Sanabria

150

Setembre 1962

Terrassa - Sabadell

267

Juliol 1965

Càceres

47

Setembre 1971

Barcelona - Girona

20

Octubre 1973

Granada - Almeria - Múrcia

més de 300

Juliol 1979

Valdepeñas

22

Octubre 1982

València - Alacant - Múrcia - Albacete

38

Novembre 1982

Girona - Lleida - Osca

30

Agost 1983

País Basc - Cantàbria

39

a. Quina ha sigut la distribució espacial i temporal
de les inundacions més importants ocorregudes a
Espanya durant el període 1957-1983? Correlaciona
les dades de la taula amb les dels climogrames de
l’activitat 3, posant especial atenció als mesos. Quines són les causes més freqüents que originen i condicionen el risc d’inundació? Busca informació sobre
les tempestes d’estiu i la situació de gota freda. Quines són les mesures de tipus preventiu més importants que es poden prendre?
Pont de la Trinitat de València. Fotografia de Jean Laurent (1870)

GOTA FREDA
Ruixats i tempestats d’extraordinària violència, encara
que de poca duració i que afecten normalment una
zona poc extensa, són freqüents en les zones costaneres del Mediterrani, però també succeïxen en altres
llocs, sobretot entre els mesos de setembre i octubre.
Formació de la gota freda.
La gota freda es forma quan coincidixen tres esdeveniments: mar calent, atmosfera inestable en la superfície
i aire fred en altura.
Quan el mar es troba a temperatures altes, desprén
molt de vapor d’aigua. Si en esta situació hi ha una
bossa d’aire fred en altura, el vapor d’aigua, que el mar
allibera en gran quantitat, ascendix arrossegat per la
inestabilitat i es va condensant quan es troba amb
la zona freda, de manera que es forma un núvol. Este
núvol pot anar engrandint-se a gran velocitat perquè el vapor ascendent troba molta facilitat per a pujar
al trobar-se amb zones més fredes, i amb este fred va
condensant-se cada vegada més aigua.

14 d’octubre de 1957. Doble riuada en què les aigües van sobrepassar el pont d’Aragó de València
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b. Observa les dades dels climogrames de l’activitat tres una altra vegada. Què ocorre a l’estiu? Relaciona
la notícia següent amb el clima de la zona mediterrània, tenint en compte les pluges, les temperatures, etc.
Tenint en compte la informació de l’activitat 5, fes el mateix amb la vegetació.

c. Analitza una notícia. Anota en el teu quadern les causes que segons l’article provoquen els incendis. N’afegiries alguna més? Quines actuacions ha adoptat el Govern d’Aragó? Creus que són suficients? Relacionada
amb la vegetació?
La conclusió és que a l’estiu es produïxen altes temperatures i escasses pluges, amb el consegüent risc d’incendi, les
espècies introduïdes per l’home són precisament les que es cremen amb més rapidesa, cosa que estén els incendis,
com les coníferes. Per desgràcia, no és difícil trobar notícies actualitzades, cada estiu, sobre incendis forestals.

Alerta màxima davant del risc
d’incendis 16 juny 2005
La severa sequera ha convertit la vegetació en
una autèntica metxa
Metro Saragossa. Passa per S.V.
La forta sequera per la qual passa el nostre territori va provocar un increment dels incendis forestals hivernals. Fins al passat 31 de maig es van
registrar a Aragó un total de 422 incendis, que han arrasat 797 hectàrees.
Unes xifres que tripliquen les registrades en el mateix període de 2004,
en què es van produir 138 incendis que van afectar 258 hectàrees. La
sequera deixa Aragó en una situació d’alerta. El major risc se situa en la
zona sud del Sistema Ibèric i en la serra de Guara, ja que allí es registren
els índexs d’humitat més baixos de la comunitat.

Més mitjans
Per això, a partir de hui i fins al 30 de setembre, el Departament de Medi
Ambient de la DGA reforçarà els mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 58 quadrilles terrestres, 7 helitransportades, 30 autobombes i 76
llocs de vigilància són els mitjans preparats per a este desplegament.
A més, enguany es posarà en marxa un nou programa de reforestació i
restauració per a zones ja arrasades per incendis. Per a això està prevista
la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, i comptarà amb un pressupost de 12 milions d’euros fins al 2007.
Per a l’actual campanya (2003-2005), el Govern d’Aragó va duplicar la
inversió en programes contra incendis, amb un pressupost de 23,3 milions
d’euros, dels quals 10,6 es dediquen a la prevenció, 10,6 a l’extinció i dos
milions per a la instal·lació de sistemes de detecció.

Usar el ramat
En matèria de prevenció, enguany s’ha introduït un programa especial de
ramaderia extensiva que consistix a introduir el ramat en les muntanyes
perquè els animals duguen a terme la neteja d’estes.
A l’hora d’extremar les precaucions, és necessari un augment de la conscienciació per part de la població, ja que el 72% dels incendis es deuen a negligències. El 56% dels casos està relacionat amb negligències agrícoles com
cremes de rostolls o restes de podes. A més, els fumadors són causants
del 5% dels conats d’incendi.
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d. A partir d’este mapa i tenint en compte la informació de les activitats 5 i 7, quines creus que poden ser les
causes de l’erosió del sòl? Elabora un text sobre els riscos naturals a què està sotmesa la zona mediterrània
i quines serien les mesures de prevenció.
Es tracta que relacionen la desforestació amb el tipus de precipitacions, sequera estival, ús del sòl i espècies de
repoblació.

L’erosió del sòl en % (segons estimacions de l’ICONA). Mateu Belles, Juan: Geografia de España. Ed. Ariel, 1993.

Activitat 40

El que obtenim del mar

Les zones costaneres han sigut poblades en èpoques històriques recents, ateses les dificultats per a la
defensa, insalubritat, humitat, etc. El seu ús es limitava a l’explotació pesquera i cinegètica. Però la pressió demogràfica del s. XVIII i XIX junt amb la seua bona situació per a les comunicacions, van provocar la
colonització i la seua explotació agrària.
Això ha donat lloc a una sèrie d’activitats tradicionals que encara perduren i que poden ser compatibles
amb la protecció d’estos paratges.
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TIPUS DE PESCA AL MEDITERRANI

1. Cóp. 2. Trena. 3. Flotadors. 4. Malleta. 5. Portes deflectores.
6. Pòrtic. 7. Maquineta. 8. Cables d’acer.

Arrossegament. Es va introduir des del nord
d’Espanya en el primer quart del segle XX. En poc
de temps va substituir la flota artesanal.

Els sardinals consistien en uns rectangles de
xarxa d’unes 40 braces de llarg i 5 d’alt que es
calaven a uns 15 m de profunditat.

1. Plom. 2. Corredora. 3. Argolles. 4. Xarxa. 5.Suro. 6. Bot de llum.
7. Fanals. 8. Maquineta. 9. Alador

Art de cércol estirat al llarg
Un art de cércol o teranyina és un rectangle de
xarxa que s’estreny cap als seus extrems denominats punys o cues. F. J. Veciana Vidal.
www.fut.es/mediterranea
Palangres usats des del segle dènou que consistix en una línia principal a què s’amarren molts
ramals dotats d’un ham amb esquer. Està considerada com la pesca més selectiva.

Els tremalls són xarxes fixes que es calen verticalment i es fixen en àrees que són el pas de
les espècies que s’intenta capturar.
www.clubdelamar.org

a. Indica quines són les arts de pesca i quina és més respectuosa amb el medi ambient. Quines conseqüències creus que pot tindre la pesca abusiva?
Cal incidir en arts com el palangre, selectiu i respectuós, i altres com l’arrossegament, que acaben amb tot el que
troben al seu pas, inclosa la vegetació.
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LA SAL
Les salines litorals han sigut aprofitades per les distintes
civilitzacions que s’han assentat en la conca mediterrània. Des dels fenicis fins a l’actualitat, marenys i saladars han sigut utilitzats per a l’obtenció d’un fràgil vidre
de gran importància econòmica que ha constituït el principal instrument per a la conservació de carns i peixos. Altres usos
tradicionals relacionats amb la indústria salinera són l’obtenció de diferents sals per al sector químic o el pasturatge i la
transhumància, pròpia dels països mediterranis.
No obstant això, destaquen en l’actualitat els valors ecològics i antropològics perquè de la seua existència depenen multitud d’espècies d’aus aquàtiques.
El funcionament de les salines marítimes mediterrànies és senzill. Consistix en la progressiva concentració d’aigua del mar,
emmagatzemada en grans estanys poc profunds on l’evaporació va eliminant la porció líquida.

b. Amb la informació que t’aporten els documents anteriors i el que tu saps sobre el mar, agrupa en columnes els diferents productes que obtenim del mar.
Junt amb les activitats tradicionals s’han desenvolupat especialment al final del segle XX i principi del segle XXI altres
com la indústria, el comerç i el turisme, que s’han concentrat en les costes.

MOVIMENT DE MERCADERIES DEL PORT DE VALÈNCIA 2005 (en milers de tones)
PRODUCTES

EXTERIOR
CÀRREGA

CABOTATGE

DESCÀRREGA

I. ENERGÈTIC (carbó, petroli)

7

359

41

II. SIDERÚRGIC (ferro, carbó)

88

743

56

173

138

37

59

60

38

V. PRODUCTES QUÍMICS

179

168

26

VI. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

916

611

176

VII. PRODUCTES AGRARIS / RAMADERS

285

458

131

VIII. ALTRES MERCADERIES (fustes, sal)

233

751

125

1.435

1.535

406

III. METAL·LÚRGIC (altres minerals)
IV. ADOBS

IX. TRANSPORTS ESPECIALS (automòbils, contenidors)

c. Què té més importància, el moviment exterior o el cabotatge? Podries dir per què? Elabora un diagrama
de barres diferenciant la càrrega i descàrrega exterior en diferents colors en cada un dels productes. En quins
productes destaca el port de València per les seues descàrregues? I en quins productes destaca en les càrregues? Valora el medi marítim com a mitjà de transport de mercaderies. Quins avantatges oferix?
Cal destacar que el comerç marítim s’utilitza per a productes voluminosos, pesats i la gran importància del port
de València.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TURISTES QUE VA ENTRAR A LA COMUNITAT VALENCIANA DE 1997 A 2003
I LA DESPESA QUE HI VAN REALITZAR . Font: www.ine.es
Comunitat
Valenciana
Comunitat
Valenciana

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3.876.693

4.108.202

4.340.201

4.450.832

4.635.847

4.993.415

4.963.446

DESPESA TOTAL Valor absolut

DESPESA MITJANA PER PERSONA Valor absolut

DESPESA MITJANA DIÀRIA Valor absolut

3.776 €

813,8 €

56,13 €
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d. Observa les dades sobre les despeses que van realitzar i valora la seua importància econòmica. Relacionaho amb les conclusions de l’activitat 6 i elabora un quadro amb els avantatges i inconvenients del turisme.

e. Compara les imatges (A i B) de la localitat costanera de Santa Pola. El turisme busca zones pel seu valor
paisatgístic, però si es destruïx este valor amb una urbanització incontrolada, continuarà sent el turisme la
principal indústria valenciana? Fins on arribarem? Quins criteris s’haurien d’adoptar per a arribar a solucions
de sostenibilitat?
Ací es pot reflexionar sobre l’actual polèmica existent a la Comunitat, que ha sigut represa per la UE per la seua
política urbanística. Un urbanisme descontrolat no sols acaba amb els paratges naturals sinó que provoca aglomeracions en els servicis i pot provocar que el turisme de sol i platja ens abandone buscant llocs menys saturats.

A

B

www.uhoman.com

BENIDORM, 1960

BENIDORM, 1999

f. Elabora un informe sobre les activitats que ocupen el territori costaner, explica quines han sigut
les causes de la seua localització i planteja alguna
hipòtesi sobre quina de les activitats creus que acabarà predominant en el futur.

BENIDORM, 2005
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Activitat 41

Les dos vores

Els 46.000 km de litoral banyen les costes de molts països a un costat i un altre. En la costa nord: Espanya,
França, Itàlia, Croàcia, Albània, Grècia i Turquia. En la costa est, Líban, Síria i Israel, i en la costa sud,
Egipte, Líbia,Tunis, Algèria i el Marroc. Estos països presenten en l’actualitat situacions econòmiques, demogràfiques, socials, etc., molt distintes, a pesar de la proximitat.
Augment
població

Alfabetització per
cada 100 habitants

Espanya

0,0%

94

78 anys

França

0,4%

93

78 anys

4,2%

0%

83

77,8 anys

5,5%

Itàlia
Albània

- 0,4%

Croàcia

- 0,1%

69

Esperança
de vida *

% actius
sector primari
7,3%

72,8 anys

54,8%

74 anys

16,7%

Grècia

0,3%

81

77,9 anys

23%

Turquia

1,7%

85

71,4 anys

40,2%

Líbia

2,4%

83

64,2 anys

18%

Tunísia

1,4%

72

73,2 anys

21,6%

Algèria

2,3%

69

68 anys

22%

Marroc

1,8%

50

68,9 anys

45%

Atles dels estats del món. AKAL 2001.
* Dades de 1996

“El nombre d’immigrants arribats als països de la Unió Europea l’any 2000 ha sigut de 816.000, quasi 100.000 persones més que en 1999. Procedixen majoritàriament del Magrib, Turquia, Índia, Àfrica Subsahariana i els Balcans.
En total s’estima que 3 milions de persones viuen clandestinament en el vell continent; mig milió residixen a
França, prop de 300.000 a Espanya i uns altres 235.000 a Itàlia.” www.nodo50.org

a. Localitza els països que es
mencionen en la taula i en el text
en un atles i sobre un mapa mut
posa el seu nom. Dels països que
apareixen en el text, quins són
del Mediterrani? Unix-los amb
línies en relació a l’origen i el
destí. Quines dades són les que
presenten més disparitat en la
taula? Quines conseqüències
creus que té per a la població?
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b. Llig atentament esta cançó. Identifica el seu contingut amb alguns dels països del Mediterrani. Elabora una
redacció intentant donar una explicació del que ocorre entre les dos vores. Quins avantatges podria aportar
la proximitat? Creus que s’aprofiten eixos avantatges?
Es tractaria de reflexionar sobre la situació actual en les dos vores, aplicant conceptes com desenvolupament o subdesenrotllament, i la possibilitat d’una integració entre els països com la de la Comunitat Econòmica Europea.
També es pot reflexionar sobre la immigració, les seues causes i conseqüències, així com les possibles alternatives.

La patera

(Ella baila sola)

Mirando fijamente se ha quedado
a la orilla de un lago que une dos continentes,
ahora es sólo cuerpo y mente,
su corazón se ha quedado en el barco
donde no cabe más gente y maldice su suerte,
no sabe que ha burlado a la muerte,
que el barco que zarpó cargado de ilusión
no pudo resistir sin capitán y sin timón.
Pensando claramente,
hoy ha juntado todo lo que han ahorrado
sudor de muchas frentes.
Ya tiene suficiente,
pero ha llegado con el tiempo pegado,
ya se irá en el siguiente y maldice su suerte...
y maldice su suerte...
Ahora entiende que el mundo se divide en una mitad,
que si llegas vivo te devolverán,
que si llegas muerto sólo eres una noticia más, una noticia más,
y maldice su suerte,
no sabe que ha burlado a la muerte
y maldice su suerte... y maldice su suerte...

Activitat 42

Els primers contactes: transmissió de l’agricultura, la ramaderia i els metalls
Des del punt de vista històric, has de tindre en compte que el Mediterrani, fins als grans descobriments del
s. XVI, era, junt amb les civilitzacions asiàtiques, el centre cultural, econòmic i polític més important, ja des
del neolític, etapa en què s’innova la ramaderia i l’agricultura; a través de les seues aigües es van transmetre coneixements, productes i descobriments. Les zones pioneres van anar canviant d’un costat a un
altre de les seues costes: fenicis, grecs, romans, àrabs, etc. Des del punt de vista polític es van formar imperis, que van comprendre diferents territoris al seu voltant, de diferent extensió i domini. En els apartats i
activitats següents et proposem una aproximació a la seua història entorn d’alguns aspectes a través del
temps i les cultures que han existit.
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L’EXPANSIÓ DEL NEOLÍTIC
“El neolític de les coves amb
ceràmica decorada és una cultura que unifica, en un determinat moment, tota la ribera del
Mediterrani occidental, amb una
difusió marcadament marítima:
són molt rars els jaciments que es
troben més enllà de 50 km del
mar. El grup valencià es troba més
pròxim al sicilià que al de l’Ebre o
Andalusia, indici que les relacions
per mar van tindre un paper més
destacat que les terrestres. L’origen oriental s’imposa, ningú dubta
que les invencions neolítiques es
van produir en una zona que va
del nord d’Iraq a Israel i que des
d’este bressol es van difondre per
Antropos.com
totes bandes. Estem davant d’una
onada de civilització i també probablement de poblament oriental arribat sobretot per mar, que té lloc entre el 5000 i 4000 a. C.” Miquel Tarradell: Història del País Valencià. Edicions 62, 1988.
L’EXPANSIÓ DEL NEOLÍTIC
DES DE L’ORIENT

a. A partir del mapa de l’expansió del Neolític, quina va ser la direcció dels descobriments? Per on es va expandir? Posa nom a les illes i ordena-les segons l’antiguitat del neolític. Contesta a partir del text i de les imatges. Quin tret unifica la Comunitat Valenciana amb la resta de cultures mediterrànies neolítiques? Quin va
ser el mitjà de comunicació a través del qual es va transmetre? Compara les característiques de les dos peces
de ceràmica anomenada cardial (decoració, tècnica, forma).
Les semblances es produïxen en la decoració feta a base d’impressions amb petxina de cardium edule formant dibuixos geomètrics (línies horitzontals, verticals i en zig-zag). La superfície no és del tot llisa, ja que és ceràmica feta a
mà; cal observar que la més antiga és la peça d’Itàlia.

b. On creus que es deuen haver trobat els materials més antics del neolític a la Península? Busca informació
sobre este aspecte i compara la seua cronologia.

Ceràmica Stentinello de Capo Alfieri-Calàbria,
Itàlia 5000 a. C.

Recipient amb decoració cardial de la
cova de l’Or-Beniarrés, Alacant. 4800-4400 a. C.
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Mentre les innovacions del neolític arribaven a la península Ibèrica, a l’altre costat del Mediterrani s’estaven utilitzant nous materials que introduirien importants canvis. Estos materials són els metalls, primer va ser el coure, després el seu aliatge amb l’estany, el bronze, i més tard el ferro. La necessitat de metalls
donarà lloc a la primera gran ruta comercial a través del continent europeu i del Mediterrani.
c. A partir del mapa de l’expansió
dels metalls, quina va ser la direcció dels descobriments? Quines van
ser les rutes principals d’expansió?
Té semblances amb el neolític? Per
què seran importants les illes? Posa
nom als mars que travessa la ruta
marítima.

Els descobriments continuen
transmetent-se d’orient a occident, en la ruta marítima les illes
complixen el paper d’escales, ja
que la navegació, com hem vist,
era una activitat atzarosa.

“Des del 2000 al 1500 a. C. es produïx un corrent de civilització molt marcat que anava de l’est al ponent del Mediterrani. Els navegants degueren tindre un paper destacat. L’increment de la navegació està demostrat, entre altres fets, pel
poblament de les illes de mar endins abans inassequibles: Mallorca, Menorca i Sardenya. Va ser la via a través de la qual
es va difondre la tècnica metal·lúrgica inicial, i probablement el culte de la deessa mare i els ritus dels soterraments col·lectius.” TARRADELL, Miquel: Història del País Valencià. Edicions 62, 1988.
“La generalització de les ferramentes de metall permet millors collites i un augment de l’excedent, cosa que provoca
nous canvis en la societat: una major especialització de les tasques en les aldees i un canvi en les creences, ja que tots
no han de dedicar-se a l’obtenció d’aliments. L’excedent que s’obté necessita protecció i apareix un grup de guerrers,
que va adquirint prestigi i poder. Les aldees es convertixen en ciutats i sobretot els intercanvis comercials comencen
a ser importants a través de noves rutes.”

Vallgorguina (Barcelona)

Tresor de Villena (1000 a. C.)
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d. Tenint en compte els textos i les imatges anteriors, quins canvis apareixen en la societat a partir de la introducció dels metalls? Quins grups socials tindran més categoria i riquesa? A qui creus que podria pertànyer el
tresor? Una altra novetat són els grans monuments, que requerixen tasques col·lectives. Busca informació
sobre els tipus i funcions dels monuments megalítics de la península Ibèrica i Balears.
Sens dubte els grups més poderosos seran els guerrers i sacerdots. El tresor pertanyeria a algun cap de tribu. Sobre
els soterraments, n’hi ha de diverses tipus, alguns seran col·lectius i altres individuals. En tot cas, estem davant d’una
societat complexa, jerarquitzada amb excedent de mà d’obra.

Activitat 43

Els perills del mar

Al voltant del mar Egeu naix la cultura grega. Este poble ha passat a la història com el creador de la filosofia i la ciència modernes i el govern democràtic de les seues ciutats, que serà la base del pensament occidental. Era, entre altres coses, un poble de guerrers, comerciants i marins, veurà el mar no sols com un vehicle de comunicació sinó com un lloc difícil de dominar, un ens viu poblat de figures divines, davant de la
voluntat i els desitjos del qual, positius o negatius, l’home res podrà fer: déus, sirenes, nimfes, ciclops…
omplin la literatura d’este poble i apareixen arreplegats en obres com la Ilíada o l’Odissea, ambdós d’Homer. També seran els protagonista de les primeres grans batalles marines de la història.

“La pròxima parada d’Ulisses va ser en l’illa d’Èol, el rei dels vents. Este, a diferència del Ciclop, era amable i gentil amb les
visites. Als viatgers els va convidar amb rics aliments i els va abrigar amb bones robes, i els va preparar també tous llits
per a dormir a la nit. També els va fer una xicoteta festa en el seu honor. L’endemà, en el moment d’acomiadar-se, va fer
dos coses. Primer li va entregar a Ulisses una bossa que contenia tots els vents roïns. Després, els va saludar diverses
vegades amb la mà, ordenant al mateix temps als vents bons que espentaren l’embarcació i l’orientaren bé, per la bona
ruta.
Ulisses vigilava atentament el desenvolupament del viatge. Però, com estava molt cansat, es va adormir, després de
recolzar el cap en els braços.
Mentres ell dormia, els seus companys, creient que en la bossa que li havia donat Èol hi havia molt d’or, la van obrir per a
repartir-se’l. I l’única cosa que van aconseguir va ser que els vents roïns alçaren les onades i desviaren la nau de la verdadera ruta, i se l’emportaren qui sabia on. Èol, al veure allò, es va enutjar moltíssim i no va voler ajudar-los més. Així que van
haver de continuar remant amb totes les seues forces... Però les onades van ser més fortes que les forces dels remers i la
nau es va afonar. Ulisses va ser l’únic supervivent.” Reelaboració de l’Odissea

a. Quina imatge es percep del mar a través de la literatura, era tranquil, perillós...? Busca informació sobre
altres déus que poblaven el mar en l’època grega. Què creus que pot significar este relat? Quines forces impulsaven als vaixells? Quin era la que requeria major esforç?
Els grecs, com tots els pobles de marins, havien de confiar en els vents, per això desenvolupen tota una explicació
mitològica al seu voltant. Este relat, i tota l’Odissea és un cant als perills de la mar, i el valor dels mariners, sotmesos a les grans forces que el dominen.

b. Observa el mapa de la visibilitat (A) i dels corrents de la superfície marina (B). Digues on estan les zones
més perilloses. Creus que el text de l’Odissea es fonamentava en algun fenomen real?
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A

B
A més de les dificultats naturals de la navegació, hi ha un altre perill en el mar: la pirateria, que ja existia
en l’època grega; però és en l’edat moderna quan adquirix una major importància. És una alternativa al
comerç en alguns casos, en uns altres és una forma de debilitar l’enemic; tots els estats la practicaven.
Els més coneguts seran els germans Barba-rossa, cristians renegats al servici dels turcs. Ells, junt amb altres
com el famós Dragut, seran un malson per als vaixells i les costes, i propiciaran la construcció d’un rosari
de torres defensives en la costa mediterrània. La pirateria i el segrest (del qual tenim un exemple en la
figura de Cervantes), seran un dels grans negocis del segle XVI. Una coalició d’estats cristians intentarà frenar durant algun temps el poder turc i la pirateria, en la batalla de Lepant (1571), encara que els seus efectes no seran definitius.

“L’activitat dels pirates catalans en el nord d’Àfrica es va convertir en una cosa freqüent, i alternaven les costes de Tunísia
amb les del Marroc i Algèria, en funció de les amistats o enemistats de cada moment.
Els límits entre comerç, pirateria i robatori han sigut sempre molt difícils de definir i precisar, i més en aquells temps en què
certes formes de pirateria tenien caràcter legal. Alguns noms catalans de l’època formen part de la “gloriosa” llista de la
pirateria mundial: Guillem de Castellnou, que va annexar la costa alacantina a la Corona d’Aragó; Conrad de Llançà, càstig
de la costa berber, Roger de Llúria, turment dels Anjou; Galceran Marquet, Romeu de Corbera, Bernat de Vilamarí i molts
altres.” Isabel Blanco del Piñal. Fundació El Legado Andalusí.
“El set de juny a Talamone, Barba-rossa, després d’haver-se apoderat tot el que quedava per agarrar, va fer traure de la seua
tomba el cos de Bartolomeo Pereti i exposar-lo enormement mutilat, tallat en trossos (...) cent cinquanta turcs van anar
fins a un castell en la muntanya i van tornar amb desenes de captius (...) A l’illa de Giglio Barba-rossa va fer 632 presoners i va ordenar tallar el cap a tots els il·lustres del lloc (...) A Lipari els van oferir 15.000 ducats; ells van exigir 30.000
més dos-cents jóvens i dos-centes xiques (...) l’assetjament es va prolongar deu dies (...) la ciutat va ser saquejada i
incendiada... en la catedral els geníssers van trobar alguns ancians hòmens i dones «els van agarrar, els van despullar per
complet i els van obrir vius; i feien açò simplement per a traure la fel. Quan els preguntem per què infligien unes crueltats
tan grans, ens van respondre que eixa fel posseïa grans virtuts.»” Jacques Heers: Los berberiscos. Ed. Ariel, 2003. P. 66-67.
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c. Qui practica la pirateria en cada un dels textos anteriors? A quin
període històric correspon cada un? Creus que els pirates eren bons
navegants? Amplia informació sobre Roger de Llúria i els germans
Barba-rossa.
Es tracta de confirmar amb els textos que la pirateria la practiquen
tant cristians com musulmans, i que els pirates serien els millors navegants de l’època.

Torre de l’Almadrava –1520-1560– (Dénia)

d. A partir de la figures i els textos anteriors, fes una llista dels
beneficis que obtenien i una altra dels perills que significaven per
a la població. Quins nuclis de població corrien més perill? Com
podien defendre’s? Quina creus que seria la funció de les torres de
la imatge, per a defendre’s d’un exèrcit, per a avisar a la població o
repel·lir atacs dels pirates?
Els nuclis costaners corrien més risc, per això apareixen les torres de
sentinelles per a avisar de l’arribada dels pirates i donar temps a la població a fugir.

e. Repassa els documents, mapes i il·lustracions d’esta unitat i elaTorre Tamarit –s. XVI– (Santa Pola)

bora un informe sobre els perills que tenia el mar al llarg de les diferents èpoques i explica quins canvis observes amb la situació actual.

Activitat 44

Relacions a través del mar

Cap al s. VII a. C. els grecs i els fenicis busquen llocs cada vegada més llunyans on assentar-se i aconseguir
matèries primeres (metalls) i aliments, i es tracen les primeres grans rutes del Mediterrani seguint els
corrents marins costaners (mapa B de l’activitat 11), que donen lloc a una aculturació en els pobles peninsulars. En esta època s’establixen constants de la navegació que es mantenen fins a l’època contemporània: els vaixells tindran diferent forma, tipus de vela, nombre i distribució de remers, però sempre seran
de poc tonatge comparat amb els actuals. Tampoc es podia navegar en totes les èpoques de l’any, l’hivern
en concret era particularment perillós. En els documents següents trobaràs informació de diferents èpoques i quines relacions s’establixen.

RESTES DE LA TOMBA D’ORLELL suposadament d’un iber (la Vall d’Uixó) s. VI–IV a. C.
Un crater àtic de figures roges (amb un griu que bota cap a avant i en la cara posterior tres jóvens amb imation) servix en
este cas d’urna funerària. Material que acompanya els ossos del difunt: dos vasos àtics de vernís negre, una copa i un plat
amb la vora cap a dins disposada com a tapadora, instruments de mesura, cinc pesos i el platet d’una balança i també
tres ploms inscrits en iber... Reelaborat de Diversos Autors: Els ibers prínceps d’Occident. Ed. La Caixa. 1998. pàg. 263.

Transcripció d’un plom semblant al trobat en la tomba d’Orlell escrit en grec.
“... X va comprar una embarcació a Empúries, a mi em va transferir una participació de la meitat al preu de dos octans i
mig. Li vaig pagar dos octans i mig en moneda comptant i una garantia. Li vaig pagar el senyal on amarren les embarcacions. Testimonis: Basiguerros, Bleruas i Sedegón”. Els ibers prínceps d’Occident. Ed. La Caixa. 1998. p. 264.
“Durant el s. IV a. C. En el territori ibèric predominen les encunyacions gregues de la península Ibèrica, denominades
fraccionàries d’Empúries, però també hi ha peces de la Jònia i Massàlia.” Els ibers prínceps d’Occident. Ed. La Caixa.
1998. P. 273.
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a. Busca en un atles històric la Jònia, l’Àtica i Massàlia. A partir dels documents anteriors, quin tipus de relació existia entre els ibers i els grecs? Quins productes grecs hi ha en la tomba ibera? Amb què es feien els
intercanvis? D’on procedien les monedes?

b. Busca en un atles les colònies gregues i cartagineses del Mediterrani, localitza-les en un mapa mut, utilitzant diferents colors per a cada cas, reconstruïx la ruta dels vaixells grecs i dibuixa el seu carregament d’anada (est – oest) i de tornada (oest – est). Explica també la relació que s’establix entre colons i autòctons.
Les relacions eren comercials i pacífiques, normalment.

www.upf.edu

Els contactes que van iniciar grecs i fenicis van arribar a un gran desenvolupament amb els romans, que van
crear un imperi al voltant del Mediterrani, al qual van anomenar Mare Nostrum i van establir la capital a Roma.
A la Roma d’August, la població rondava el milió de persones, era la seu dels emperadors, la cort i l’administració i, essencialment, una ciutat paràsita. Una ciutat que s’alimentava del potencial humà i la
riquesa d’Itàlia i de les nombroses províncies que constituïen l’Imperi Romà. D’Hispània els romans obtenien cereals, oli, vi i saladures, els tres últims amb gran prestigi en els mercats de Roma. També explotaven or d’Astúries, plata de Sierra Morena, coure de Riotinto i mercuri d’Almadén. També obtenien
esclaus i cavalls. Importava productes manufacturats cars com teixits o orfebreria. El comerç es
realitzava a través de les vies romanes i de ports
com Tarraco, Cartago Nova i Gadir.
c. A partir del text sobre el comerç durant l’Imperi
Romà, intenta explicar per què es diu de Roma que
era una ciutat paràsita? Es comercien ara més productes que durant l’època de les colònies gregues i
fenícies? Quins productes nous hi ha?
Mosaic s. I d. C.
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A

El model de vaixell nordeuropeu revela la seua ascendència
vikinga en la forma del buc, de construcció de taules superposades i un sol rem que actua de timó; però era més gran i voluminós, portava torretes i rarament navegava a rem. Esta reconstrucció està basada en segells anglesos del s. XIII.

Durant l’edat mitjana i la moderna, en el Mediterrani s’utilitzaran els vaixells de vela triangular (B),
llatina tradicionals, millor per als vents variables,
junt amb els de vela quadrada (A), propis d’Europa
occidental, més aptes per a vents més regulars. La
unió dels dos tipus de vela és el que s’usarà en la
caravel·les (C), cosa que permet aprofitar al màxim
tot tipus de vents.

C

Un vaixell mercant mediterrani basat en talles italianes del s. XIII.
El buc, amb el seu doble rem, ens recorda la Roma clàssica, però
amb les veles llatines copiades probablement dels àrabs.

B

Trevor Cairns: Europa descubre el mundo. Ed. AKAL, 1991

www.kalfakis.gr

COMERÇ VALENCIÀ EN EL SEGLE XV
Durant el segle XV València és la principal ciutat cristiana de la
Península Ibèrica amb més de 75.000 habitants. Continua amb el
seu comerç exterior tradicional de cabotatge pel litoral català i rosellonés, junt amb Sicília, Sardenya i Nàpols. També amb Granada
i el nord d'Àfrica, el qual comença a ser monopolitzat per mudèjars
valencians i jueus nord-africans en contacte amb conversos de València. S'organitza una línia regular entre València i Damasc-BeirutAlexandria per a l'exportació de teles amb escala a Mallorca.
Es convertix en el port per on ixen els productes castellans i
aragonesos com fruites seques, llana, mobles o blat. El comerç
Llotja de la Seda de València.
italià de llarga distància, entre el Mediterrani i l'Atlàntic comença
Fruit i símbol del comerç del segle XV.
a revitalitzar les costes valencianes al convertir-se en lloc de
pas obligat de viatgers genovesos i galeres venecianes que fan la ruta de llevant a Bruges. Els agents comercials i les naus
d'estes línies regulars trobaven en les escales a València productes variadísims com sucre, arròs, esclaus, grana, fil de seda per a l'anada i -teles de luxe, cereals i llana per a la volta.
En resum, València passa a ser un gran centre de redistribució de mercaderies de diferents procedències i ven, a més,
els productes de la seua agricultura de regadiu i de la seua artesania.
Elaboració pròpia
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d. Localitza en un mapa mut els llocs (ciutats, illes, ports) que s’anomenen en el text anterior, assenyala
les grans rutes utilitzant un color per a cada una i representa amb símbols els productes intercanviats.
Observa el mapa de l’expansió mediterrània medieval de la Corona d’Aragó. Creus que tindrà relació amb
este comerç?

Junt amb les mercaderies arribaven a través del Mediterrani malalties que van causar un gran impacte
sobre la població europea.
e. Observa el mapa i les dades de la taula adjunta. Què ocorre entre els anys 1300 i 1350 amb la població
europea? A través de quin mitjà de comunicació es va transmetre fonamentalment? Podries establir alguna
relació amb les rutes comercials de l’exercici anterior?

Any 1000

42 milions d’habitants

Any 1300

73 milions d’habitants

Any 1350

41 milions d’habitants

www.sabuco.com

Les relacions entre els pobles no sempre van ser pacífiques, el mar Mediterrani va ser escenari de la
primera gran batalla naval de la història. Hem de retrocedir a l’antiguitat i situar-nos a Grècia en l’enfrontament entre perses i grecs. Observa el mapa amb atenció i llig el text que resumix com va ser
eixa batalla.
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LES GUERRES MÈDIQUES - BATALLA DE SALAMINA (480 A. C.)

Història Antiga- Universitat de Saragossa - I Cicle - Prof. Dr. G. Fatás

Trirrem grega. www.rmm.cl
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Durant la campanya contra Grècia empresa pel gran rei Xerxes en 480 a. C. i després d’aniquilar Leònides
i els seus espartans en el congost de les Termòpiles, els perses, molt més nombrosos, van ocupar l’Àtica i
van destruir Atenes, la població de la qual havia fugit a l’illa de Salamina. Però la flota grega romania resguardada en els estrets que separen l’illa del continent, i, quan les naus perses van penetrar per estos,
van ser completament derrotades, la qual cosa va provocar la retirada dels asiàtics i els seus aliats.

f. Explica l’estratègia dels grecs per a
derrotar els perses a partir del mapa i del
text. Què s’estaven jugant els grecs en esta
batalla? A partir de la il·lustració descriu
les característiques de les trirrems.
L’estratègia naval consistix en este cas a impedir l’eixida de les naus perses, utilitzant els
entrants costaners. Els grecs depenien de l’èxit d’esta batalla per a mantindre la independència de les polis enfront de l’imperi Persa.
D’ací que Esparta i Atenes s’uniren, els espartans havien de detindre els perses en el continent, mentres que els atenesos s’encarregaven de la defensa en el mar.

www.culturaclasica.com/

Al llarg de l’edat mitjana i la moderna va haver-hi altres enfrontaments entre els pobles de les vores del
Mediterrani per a dominar les seues aigües. Els motius eren diversos però hi havia una constant: el mar
com a mitjà de comunicació i transport i el desig de dominar les seues rutes.
Les antigues rutes terrestres d’Àsia arribaven al Mediterrani oriental, transportant productes necessaris per a l’economia i des d’allí es transportaven a Europa occidental, sobretot a través de les rutes
marítimes. Per este motiu les costes orientals en mans dels musulmans des del s. VII seran escenari de
lluites per al seu control entre els diferents regnes tant cristians com musulmans, i s’establiran
aliances i guerres, a vegades entre els seguidors de la mateixa religió, a vegades entre seguidors de
religions distintes.

“L’islam és, per tant, la circumstància històrica que a partir del s. VII ha funcionat com a unificadora del vell món. Entre
estes totalitats densament poblades, Europa en sentit ampli, les àfriques negres i l’extrem orient, manté els passos crucials i viu de la seua profitosa funció d’intermediari. Ningú pot circular per allí sense el seu consentiment o tolerància.”
Braudel, 247, op. cit.
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A

www.inap.org.mx

B

Expansió mediterrànea de la Corona d’Aragó. www.cnice.mec.es
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g. Observa el mapa de les croades (A) i llig el text anterior. Quina motivació creus que tindrien els croats per
a conquistar els sants llocs a part del motiu religiós?
Hi ha una correlació entre llocs sagrats i punts comercials estratègics. Per tant, el comerç representaria una motivació per a conquistar els anomenats sants llocs.

h. Consulta el text del comerç medieval català i observa el mapa B. Quines relacions hi trobes? Què creus que
pretenia la Corona d’Aragó ampliant els seus territoris cap a l’orient mediterrani?
Dominar rutes comercials, a més de conquistar territoris; d’ambdós formes aconseguien beneficis.

Els turcs (de religió musulmana) havien conquistat Constantinoble en 1451, s’havien fet amb el control de
tota la vora oriental i meridional, enfrontant-se als cristians en les guerres i atacant les seues costes,
com hem vist en la pirateria. Els cristians van formar una Lliga Santa (ciutats italianes, monarquia hispànica, papat) per a detindre el seu avanç enfrontant-se en una batalla que es pretenia decisiva per ambdós bàndols: la batalla de Lepant.

Gravat italià que mostra el golf i el port de Lepant.
De La gran victoria naval en el Mediterráneo (per José Ramón Cumplido Muñoz)

“En la matinada del set d’octubre de 1571 els cristians van tardar més de tres hores a desplegar-se a l’entrada del golf
de Lepant amb fort vent contrari i van tancar els turcs que, ancorats en el golf, no havien fet res per a impedir-ho. A
pesar d’açò, el cap de l’armada turca, Alí Paixà, va atacar i va aconseguir destruir alguns navilis cristians. Però Joan
d’Àustria, cap de l’armada de la Santa Lliga, va detindre l’atac, va contraatacar i va destruir les naus enemigues, inclosa
la Sultana, nau de l’almirall turc. Cinquanta galeres turques van ser past de la flames o afonades i cent cinquanta
preses per assalt; els capitans i les tripulacions supervivents van ser fets presoners. Es van cremar allí mateix un centenar de navilis per no poder traure’ls a mar obert i emportar-se’ls. Els turcs van deixar 30.000 morts i cinc mil presoners, mentre que 15.000 captius espanyols i italians van ser alliberats. Els cristians ploraven a set o huit mil morts”.
Jacques Heers: Los berberiscos. Ed. Ariel, 2003, p. 94.
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i. Observa els mapes de les batalles navals (de Salamina i de Lepant). Com és la costa dels llocs on es
desenvolupen? Quines estratègies s’utilitzen? Quina importància tenen els aspectes naturals (vent, costa)?
Fes balanç dels vaixells, i dels morts dels turcs i dels cristians. Per què creus que estarien disposats a pagar
este preu?
El lloc on es desenvolupen les batalles són golfs, els vencedors aprofiten esta circumstància per a rodejar les naus
enemigues. A més de la costa, el vent és un factor molt important, tant per a atacar com per a desorientar l’enemic. El vencedor de les batalla de Lepant hauria d’haver dominat el Mediterrani, encara que açò no va ser així.

j. Ja coneixes la importància del comerç en el Mediterrani i de la pirateria, utilitza eixa informació per a elaborar síntesis sobre la importància del mar des de l’antiguitat i la lluita per al seu domini. Alguns documents
s’acompanyen d’il·lustracions de vaixells de l’època, com la galiassa veneciana de la il·lustració. Observa-les
i elabora una taula resum com el model que et proposem, sobre la seua evolució quant a capacitat, funció,
propulsió, època, etc.

Galiassa veneciana d’aprox. 1560

Socarrat valencià

Nom del vaixell

Tipus de vela

Cronologia

Cultura

TRIRREM

quadrada

s. V a. C.

Grega

Junt amb les rutes comercials i els enfrontaments, continuen des de la prehistòria els intercanvis culturals
i artístics. Les ciutats italianes des del s. XIV són centres redistribuïdors, financers (Gènova i Venècia), artístics i culturals (Florència, Milà, Pàdua, Siena i Roma). Hi ha inenarrables mostres d’esta influència, ací en
tens uns exemples.
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k. Observa i compara les figures A, B, C i D. Quins trets comuns hi trobes? Fixa’t en les dates de les obres i
en els llocs d’on procedixen. Observa algun dels mapes comercials de l’època. Podries establir alguna relació
respecte d’això?
Les figures A i B tenen en comú l’ús del paisatge, el dinamisme i la complexitat de les escenes. Estos aspectes
suposen una novetat en l’expressió pictòrica de l’època, que abandona els convencionalismes de l’art bizantí
(frontalitat i fons neutres). Respecte a les figures C i D tenen en comú el tema, l’Última Cena, la composició
equilibrada, la perspectiva centrada i els personatges que formen xicotets grups. Lògicament les dates de les
obres italianes són anteriors a les peninsulars, i la València del moment seria l’entrada de molts fluxos artístics
(gravats), a través de les rutes comercials i del treball d’artistes procedents de la Toscana (Starnina). A més de
les rutes comercials, estaven les possessions de la Corona d’Aragó a la península itàlica i el flux d’artistes autòctons a la cort de Nàpols, on la influència de Roma era major. Es podrien concretar les relacions amb alguna biografia d’algun artista com Starnina, Joan de Joanes.

A

Detall del Retaule de fra Bonifaci Ferrer, 1394. València

B

Capella Scrovegni, Giotto, 1304 -1306. Frescos. Pàdua

l. Elabora un eix cronològic en què apareguen les influències artístiques i culturals entre els pobles del mediterrani, posant la cronologia de cada període i el seu nom, així com els exemples culturals.
En l’eix pot incloure’s l’arribada de l’agricultura i la ramaderia, la ceràmica, els metalls, la ceràmica grega i el
Renaixement. També encara que no està en estos materials, és de sobra coneguda la influència romana (llatí, obres
públiques) o musulmana (paper, brúixola).
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C

Última Cena. Joan de Joanes, 1560. Procedix de l’església de Sant Esteve. València

D

Última Cena. Leonardo Da Vinci, 1495/98. A Santa Maria delle Grazie. Milà

m. Consulta la informació de l’activitat 41 i elabora una síntesi on valores el paper del Mediterrani al llarg
del temps i quins poden ser els projectes de futur per a un mar amb tanta història.
S’ha d’intentar que els alumnes facen un plantejament de futur en què predomine la integració i la cooperació,
també intentar que valoren com un objectiu a llarg termini mantindre l’equilibri ecològic del Mediterrani, constantment amenaçat. És una unitat didàctica que permet treballar les transversals: educació per a la pau, solidaritat, etc.
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TIQUES
INTRODUCCIÓ

Les diferents activitats físiques i esportives constituïxen un fet cultural acceptat i implantat de forma sòlida
en la societat actual pels múltiples beneficis que estes aporten en tots els plans que constituïxen la personalitat del ser humà (psíquic, físic i social). L’educació física i, sobretot, l’esport, constituïxen un dels
fenòmens més importants que regixen i articulen la vida quotidiana de les persones. Les pràctiques fisicoesportives, igual que altres continguts, coneixements o objectes culturals, han evolucionat al llarg de la
història en funció dels diferents interessos, necessitats i tendències propis del moment, originats per la
normal i progressiva evolució de la societat cap aquells aspectes que en cada moment s’han considerat
els més representatius i rellevants. Així, l’educació física ha passat per distintes concepcions i ha tingut
funcions i finalitats diferents en cada època, cosa que ha originat, amb el pas del temps, distints corrents
i enfocaments. En l’actualitat podem parlar d’un enfocament esportiu, gimnàstic, psicomotor i, com no,
de condició física.
D’altra banda, esta evolució constant que caracteritza la nostra societat ha conduït la nostra àrea de
coneixement cap a importants canvis i cap a una transformació que suposa el punt d’arrancada per a
noves propostes d’activitat física. L’educació física i la salut, la recreació, els esports d’aventura i activitats en el medi natural, les activitats aquàtiques, l’ocupació del temps lliure, el fitness i el culte al cos,
l’esport per a tots, etc., són alguns dels exemples de les pràctiques físicoesportives més representatives de
la població actual i, per tant, d’alguna manera també estes han de tindre reflex en el nostre camp d’actuació, l’educació física.
És una realitat ja en la nostra societat l’àmplia demanda de pràctiques esportives i activitats físiques en
contacte amb el medi natural que se sol·liciten en les agències de viatge en períodes vacacionals, tant per
terra, aire i mar. De totes, potser les activitats de terra són les que estan exercitant-se durant més temps
(esquí, escalada, senderisme són pràctiques habituals entre la població) i així es manifesta també en el
context educatiu, perquè en la majoria de centres educatius s’organitzen eixides a la neu d’un o més
dies de duració amb la intenció d’aprendre i practicar els esports d’hivern; les activitats del mar pareix que
comencen a despertar també interés (incrementat últimament davant de la celebració de l’America’s Cup
de vela i la Volvo Ocean Race en aigües del litoral mediterrani) i el mateix succeïx en l’aire.
Si com ja hem comentat anteriorment, no és res estrany desenvolupar UD dirigides a la pràctica d’activitats en el medi natural terrestre, no és tan usual desenvolupar en l’aspecte pràctic UD dirigides al coneixement de les activitats nàutiques i molt menys a les activitats aèries.
És, per tant, la nostra pretensió, amb el desenvolupament d’esta unitat didàctica, “El mar, la navegació i els
esports nàutics”, aconseguir una major aproximació, un acostament de la realitat educativa al contingut formatiu que el mar en general i les activitats nàutiques en particular poden oferir als nostres alumnes.

JUSTIFICACIÓ
L’EF com a àrea integrant del currículum de l’alumnat d’ESO i batxillerat ha de tindre una finalitat eminentment educativa, formadora davall una visió integral de la persona. Per tant, tots els continguts que
s’aborden des d’esta àrea de coneixements han de provocar el dit efecte formatiu en els nostres alumnes.
La inclusió d’una unitat didàctica centrada en l’exercici d’activitats nàutiques dins de la programació d’EF
en el segon cicle de l’ESO pot justificar-se des de diverses perspectives:
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 JUSTIFICACIÓ LEGAL:

En decrets pels quals s’establixen les ensenyances mínimes obligatòries per

a l’ESO, es determina per a l’àrea d’Educació Física un nucli de continguts anomenats habilitat motriu, dins
del qual inclou de manera explícita l’exercici d’activitats en la naturalesa i de pràctiques socials com els
esports. A més, també es determina un objectiu general d’etapa en el qual l’alumne quan acabe l’ESO
haurà de ser capaç de “Dissenyar i realitzar activitats físicoesportives en el medi natural, que tinguen poc
impacte ambiental, i contribuir a la seua conservació i millora”. Ara bé, atés el caràcter fonamentalment
motriu de la nostra àrea, no podem considerar els blocs de continguts com a blocs aïllats, per la qual cosa
de forma indirecta amb el desenvolupament d’esta unitat didàctica també s’incidirà en continguts pertanyents al bloc de condició física.

 JUSTIFICACIÓ SOCIAL:

Cada vegada és més àmplia la demanda d’activitats a realitzar gaudint

dels beneficis que aporta l’entorn natural, i entre estes les activitats en el mar estan cobrant especial
significació dins de les pràctiques esportives habituals entre la població. Si bé fa 10 anys eren tan sols uns
pocs els que utilitzaven el seu temps lliure per a la pràctica d’estos esports considerats tradicionalment
com a elitistes, en l’actualitat la situació ha canviat i ha augmentat considerablement el nombre de practicants de diverses modalitats. D’altra banda, atesa la gran publicitat i importància que té l’organització
de la Copa Amèrica i la Volvo Ocean Race a la nostra Comunitat, no està de sobres que aprofitem l’ocasió per a acostar als nostres alumnes estes modalitats esportives.

 JUSTIFICACIÓ CURRICULAR:

Les activitats nàutiques oferixen diverses possibilitats educatives

per als nostres alumnes:


Permetre un major coneixement de les possibilitats individuals i, per tant, afavorir l’autoconcepte,
imatge que tenen de si mateixos.



Oferir la possibilitat de realitzar un treball interdisciplinari amb altres àrees i afavorir així un treball més globalitzador i integrador.



Afavorir el treball en equip, desenvolupant actituds de col·laboració i cooperació entre companys.



Permetre un major coneixement del nostre entorn pròxim, el mar, i descobrir múltiples possibilitats.



Augmentar la riquesa motriu a l’experimentar situacions-problema poc habituals en l’entorn habitual de classe.



Fomentar l’adquisició d’hàbits de pràctica esportiva durant el temps d’oci dels nostres alumnes.



Adquirir consciència mediambiental, reconeixent aquelles actuacions que porten a una progressiva
degradació del nostre preat medi natural.

En línies generals, amb el desenvolupament d’esta unitat didàctica pretenem que els alumnes descobrisquen les activitats de navegació a vela com una alternativa més de pràctica esportiva, adquirisquen unes
nocions bàsiques quant al maneig d’una embarcació, experimenten noves sensacions que es deriven de la
navegació i, com no, que coneguen un poc més de prop la realitat del nostre mar Mediterrani.
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VINCULACIÓ AMB EL DISSENY CURRICULAR
OBJECTIUS GENERALS D’EDUCACIÓ FÍSICA
Amb el desenvolupament d’esta unitat didàctica es contribuirà a la consecució dels següents objectius generals:







Dissenyar i realitzar activitats físicoesportives en el medi natural que tinguen poc impacte ambiental, i contribuir aixi a la seua conservació i millora.
Ser conseqüent amb el coneixement del cos i les seues necessitats, i adoptar una actitud crítica davant
de les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut individual i col·lectiva, respectant el
medi ambient i afavorint-ne la conservació.
Practicar de forma habitual i sistemàtica activitats físiques amb l’objectiu de millorar les condicions de salut i la qualitat de vida.
Participar, amb independència del nivell de destresa aconseguit, en activitats físiques i esportives,
desenvolupant actituds de cooperació i respecte, i valorant els aspectes de relació que tenen les activitats físiques.

CONTRIBUCIÓ A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Esta unitat didàctica contribuïx a l'adquisició de les competències bàsiques:










Autonomia i iniciativa personal, implícita en activitats destinades al desenvolupament psicomotor,
i també en la realització d'activitats i selecció d'accions en la navegació i la seua preparació.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, el contacte amb el qual és un ingredient essencial per al desplegament de la unitat didàctica.
Competència en comunicació lingüística, necessària per a la lectura i interpretació d'instruccions i
reglaments i la comunicació en el treball en equip.
Competència per a aprendre a aprendre, en relació amb l'adquisició d'habilitats que permeten tant
la realització d'activitats concretes com el domini de procediments progressivament més complexos
quant a la navegació.
Competència matemàtica, en la mesura que és necessària per a la resolució dels problemes plantejats.
Tractament de la informació i competència digital, per a la valoració de documents procedents de
diverses fonts.
Competència social i ciutadana, en relació amb valors com el respecte pels companys, la solidaritat
i el reconeixement de les contribucions d'altres persones en el treball en equip.

CONTINGUTS
Tres són els blocs de continguts que determina el currículum per a l’àrea d’EF. D’estos, el bloc d’Habilitat
motriu, que inclou continguts vinculats amb tasques motrius centrades en el maneig del cos i objectes
referits a determinades pràctiques socials com jocs, esports i activitats en la naturalesa, és el de major vinculació a la nostra unitat didàctica.
Ara bé, de manera indirecta també tractarem alguns dels continguts que es desprenen del bloc de condició física.
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A pesar del caràcter fonamentalment pràctic de l’àrea d’EF, no sols abordarem continguts de caràcter procedimental sinó també conceptual i actitudinal, i afavorim així la formació integral dels nostres alumnes.
Per al segon cicle d’ESO, incidirem en els continguts següents:



HABILITATS MOTRIUS

1.

Activitats en el medi natural
Adquisició de tècniques bàsiques d’orientació.
Perfeccionament i aprofundiment en tècniques d’orientació.
Tècniques bàsiques de seguretat en activitats realitzades en el medi natural en general. Adquisició de
tècniques bàsiques manipulatives: realització de nucs.
Acceptació de normes de seguretat i protecció en la realització d’activitats. Portar jupetí salvavides,
calçat amb sola antilliscant, posar-se protector solar, realitzar moviments suaus i lents, amb el centre de gravetat baix dins de l’embarcació per a evitar caigudes...
Relació entre activitat física, salut i medi natural.
Presa de consciència de l’impacte que tenen algunes activitats físicoesportives en el medi natural.









2.



Jocs i esports
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports a practicar.
Tolerància i esportivitat per damunt de la busca desmesurada del resultat.
L’esport com a fenomen cultural i social.
Cooperació i acceptació de les funcions atribuïdes dins d’una tasca d’equip.
Actitud crítica davant de fenòmens socioculturals associats a l’activitat física i esportiva.



CONDICIÓ FÍSICA






Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física produïx en l’organisme.
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PROGRAMACIÓ D’AULA
OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne haurà de ser capaç de:



Enumerar diferents pràctiques fisicoesportives desenvolupades en el medi natural: el mar.



Descriure les principals característiques que definixen els esports nàutics.



Conéixer les principals modalitats de navegació a vela, així com les competicions nacionals i internacionals més importants: l’America’s Cup i la Volvo Ocean Race.



Identificar i manipular les parts més importants del vaixell de navegació.



Aplicar els aspectes bàsics de la navegació a vela en situació real de regata: funcionament dels
catavents, maneig del timó i les escotes del floc i la major; virades...



Realitzar correctament els nucs bàsics utilitzats en la navegació a vela.



Experimentar un ampli repertori de situacions variables en la mar.



Familiaritzar-se i utilitzar el vocabulari específic de les activitats nàutiques.



Reconéixer els principals rumbs de navegació en funció de l’entrada del vent en l’embarcació: cenyida, través, llarg i empopada.



Participar activament durant la navegació, assumint els diferents rols que es deriven dins de
l’embarcació.



Treballar en equip a fi d’un objectiu comú.



Conéixer els aspectes reglamentaris bàsics que regixen les regates, així com les precaucions que
cal prendre durant la competició.



Acceptar i aplicar les normes de seguretat bàsica tant individuals com col·lectives per a desenvolupar sense riscos innecessaris activitats nàutiques.



Valorar i respectar l’entorn natural de pràctica i vetlar per la seua conservació i millora.



Utilitzar de forma adequada tant el material de pràctica com les instal·lacions esportives.



Gaudir de la pràctica d’activitat física a l’aire lliure.

CONTINGUTS
1.

Continguts conceptuals



Principals modalitats de navegació a vela.



Parts de l’embarcació.



Riscos que comporta la pràctica d’activitats nàutiques: personals i mediambientals.



Vocabulari nàutic específic: orsar, arribar, regata, sobrevent...



Rumbs de navegació.



Característiques de l’America’s Cup i la Volvo Ocean Race.
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2.

Continguts procedimentals



Utilització correcta del jupetí salvavides, així com de qualsevol tipus de protectors solars i indumentària adequada.



Realització diària dels nucs bàsics necessaris per a aparellar l’embarcació correctament.



Manipulació dels implements principals de l’embarcació: timó o canya, floc, gerra...



Muntatge i desmuntatge de l’embarcació en grup de manera autònoma.



Ubicació correcta i organització del grup dins de l’embarcació garantint-ne l’estabilitat.



Execució de les diferents funcions que possibiliten una navegació més efectiva.



Experimentació de diferents situacions de navegació que obliguen a realitzar accions d’orsar, arribar, virades.



Participació en una regata real.



Registre diari de les activitats exercides i sensacions experimentades.

3.

Continguts actitudinals



Responsabilitat en el compliment de les normes de seguretat fixades per a la pràctica d’activitats
nàutiques.



Responsabilitat en la utilització adequada del material de pràctica i manteniment de la instal·lació
esportiva.



Col·laboració i cooperació amb els companys de pràctica.



Acceptació del nivell de destresa i habilitat adquirida pels companys de navegació.



Valoració de les regates pel seu component lúdic i no tant pel seu component competitiu.



Acceptació i compliment de les normes bàsiques d’actuació.



Manifestació d’una actitud de respecte cap a l’entorn de pràctica per a la seua millor conservació.



Reflexió sobre els impactes mediambientals que amb les nostres accions provoquem en l’entorn.



Confiança en si mateix. Manifestació d’autonomia motriu.

RECURSOS DIDÀCTICS
Donada la peculiaritat d’esta unitat didàctica el desenvolupament de la qual es du a terme des de dos centres distints, en un primer moment des del centre educatiu i posteriorment en el centre nàutic (Escoles de
Vela de la Comunitat Valenciana), passem a detallar tant les instal·lacions com els materials i recursos
didàctics que en principi utilitzarem:
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Instal·lacions:
 Aula
 Sala d’audiovisuals
 Pista poliesportiva
 Gimnàs
 Hangar i taller de material nàutic
 Rampa d’accés al mar



Recursos materials:
(Material convencional d’EF)
 Balons
 Matalafets
 Cordes
 Cons
 Bancs suecs
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Material nàutic específic:
 Jupetins salvavides
 Embarcacions col·lectives tipus

gamba o raquero aparellades
 Pneumàtiques



Altres recursos didàctics:
 Pla Pedagògic de les Escoles de la Mar





de la Generalitat
DVD interactiu “Iniciació a la vela lleugera”
Quadern de bitàcola
Quadre de nucs
Llibre de l’Alumne / Vela Pass
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INTERVENCIÓ DIDÀCTICA. METODOLOGIA
La validesa de les activitats i tasques presentades als alumnes depén en gran manera del plantejament
didàctic i metodològic que, com a professors responsables de l’educació dels nostres alumnes, portem
a terme.
Al llarg de la unitat didàctica pretendrem respectar sempre els següents principis metodològics:
1.

Activitat:
Adequada a les necessitats psicomotrius que tenen els alumnes en este període evolutiu.

2.

Interiorització:
Associació mental, integració d’experiències.

3.

Aplicació:
Aplicació dels coneixements adquirits quan li siga sol·licitat a l’alumne i, per tant, factible d’avaluació.

Es tracta de posar en pràctica una metodologia que facilite el procés de construcció d’aprenentatges significatius i, per tant, haurem de tindre en compte sempre les següents consideracions generals:
a)

Es pretendrà mantindre sempre una interrelació contínua entre l’acció i l’objecte de l’acció. Per tant
es procurarà evitar sempre induir l’alumne o l’alumna a una acció sense un objectiu clar i significatiu que comporte una execució absurda i abstracta.

b)

La motricitat i l’acció hauran d’implicar aprenentatges conceptuals a partir de la mateixa acció. Per
això, progressivament, des d’un plantejament directiu es pretendrà assentar les bases de coneixements a partir dels quals el nostre alumnat participe en l’activitat constructiva.

c)

En definitiva, amb esta metodologia, perseguirem superar la simple mecanització de moviments i de
buscar el contacte dels alumnes amb situacions-problema que hagen de resoldre, i analitzar-ne les
seues possibilitats i limitacions.

El desenvolupament de la unitat didàctica es farà seguint una metodologia més directiva al principi, i el
comandament directe i l’assignació de tasques seran els principals estils d’ensenyança, cosa que proporcionarà als alumnes uns coneixements i unes experiències bàsiques que permeten posteriorment i de
manera guiada, l’anàlisi i les resolucions més autònomes. Ho combinarem amb altres estils d’ensenyança centrats en el descobriment com la resolució de problemes i el descobriment guiat basat en la pràctica, per mitjà dels quals l’alumnat anirà construint les estructures del seu coneixement.
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PAUTES D’AVALUAC
PAUTES D’AVALUACIÓ

És necessari diferenciar els subapartats següents:
Criteris d’avaluació:

Determinen el grau de consecució dels objectius prefixats per part
dels alumnes.

Criteris de qualificació:

Permeten determinar la nota numèrica que l’alumnat ha obtingut al
finalitzar la unitat.
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne, al finalitzar la unitat, ha de demostrar que és capaç de:


Reconéixer l’America’s Cup i la Volvo Ocean Race com una de les regates internacionals més importants que han tingut i estan tenint lloc a la Comunitat Valenciana.



Adoptar una actitud crítica davant de la celebració de l’America’s Cup i la Volvo Ocean Race en el
nostre mar Mediterrani.



Aparellar i desaparellar l’embarcació de manera autònoma.



Realitzar el tipus de nuc òptim per a cada situació.



Utilitzar el vocabulari nàutic específic: proa, popa, babord, estribord, sobrevent, sotavent.



Diferenciar les principals parts de l’embarcació i la seua funció: timó, gerra, floc, major...



Realitzar les distintes funcions en l’embarcació basant-se en la seua posició.



Manejar correctament el timó, la major i el floc durant la navegació, garantint una total estabilitat.



Identificar la direcció del vent i posicionar l’embarcació adoptant els rumbs de navegació més convenients.



Realitzar correctament una virada per davant.



Realitzar correctament una virada en redó o trabujada.



Adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar accidents i preservar la salut individual.



Respectar el medi natural i fomentar-ne amb el seu comportament la conservació i millora.



Respectar i complir les normes de convivència establides en la instal·lació.



Netejar, costejar i guardar el material de pràctica al finalitzar la sessió.



Conservar el bon estat de la instal·lació esportiva.

ACIÓ

2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
En esta unitat didàctica, la puntuació final que obtindrà l’alumne es traduirà en la suma ponderada d’una
sèrie de percentatges, que inclouen la valoració de tots els aspectes que determinen la formació integral
de l’alumne. Així distribuirem:



20% de la nota, programa FAC: Programa de foment d’actituds. Considerem molt important este
apartat ateses les característiques tan particulars dels nostres alumnes. Així, des d’un principi tots
tenen una màxima valoració de 2 punts. Esta puntuació es podrà mantindre o reduir en funció dels
comportaments següents:
 Falta d’assistència no justificada; no podem oblidar el caràcter pràctic de l’assignatura. Retards.
 Equipament adequat per a l’activitat.
 Participació activa durant tota la sessió.
 Material: respectar el material utilitzat en les sessions i la seua correcta conservació.



60% de la nota, continguts procedimentals: Es valoraran totes les activitats didàctiques sol·licitades a l’alumne durant el desenvolupament de la sessions de la unitat.



20% de la nota, aspectes teòrics de la unitat didàctica.
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TEMES TRANSVERSALS
L’aplicació d’esta unitat didàctica ens facilita el tractament de manera directa dels temes transversals
següents:
Educació viària
Regles de navegació bàsiques que s’aplicaran diàriament en les sessions pràctiques en la mar, així com
nocions bàsiques del Reglament de Regates.
Educació en la salut
En tant que perseguim un dels objectius generals d’etapa de tota l’ESO: “adquisició d’hàbits de pràctica
esportiva de forma continuada i saludable”. Així mateix, també farem insistència en la realització d’una
pràctica segura, animant contínuament a prendre i utilitzar les mesures de seguretat més adequades per
a evitar possibles accidents, lesions innecessàries i els riscos que esta activitat comporta (caigudes,
colps, vaixell a l’aigua):


Utilització en tot moment del jupetí durant la navegació.



Equipament adequat: sabatilles antilliscants, gorra...



Protecció solar per a evitar cremades en la pell...



Enfocament no sols des d’una perspectiva preventiva, sinó també des de el punt de vista dels efectes positius que la pràctica continuada d’esta activitat, com de qualsevol modalitat esportiva, té
per a l’organisme.



Actuació en cas d’accident (bolc d’embarcació) i nocions sobre primers auxilis.

Educació ambiental
Afavorix el contacte directe amb l’entorn natural; en este cas el mar permet:


Anàlisi de l’estat actual de les costes mediterrànies.



Anàlisi crítica de l’impacte ambiental que estes pràctiques esportives tenen sobre el medi natural.



Anàlisi de conductes i actituds que incidixen negativament en la conservació d’este medi natural i
proposar alternatives per a evitar-les i corregir-les.



Passejos per les platges i reciclatge dels materials de rebuig que allí es poden trobar. Fer-ne una valoració.



Anàlisi de catàstrofes naturals recents com el desastre del Prestige.

Educació en la Igualtat de sexes:
És un altre dels blocs transversals que s’aconseguixen aplicar de manera pràctica amb esta unitat didàctica, ja que la metodologia de treball que s’ha de seguir es basa en un treball grupal, on la col·laboració i
la participació de tots i cada un dels seus components és vital per a la consecució d’un objectiu comú.
Afavorim, per tant, la cohesió del grup, la integració, l’acceptació i el respecte de tots els integrants del
grup independentment de raça, sexe, religió, un altre dels objectius generals que es pretén aconseguir durant
l’etapa de l’ESO.
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INTERDISCIPLINARIETAT
Esta, igual que la majoria d’unitats didàctiques que es duen a terme en els centres educatius, pot ser
desenvolupada de forma interdisciplinària entre 2 o més àrees de coneixement. En el cas que ens ocupa,
les àrees que a simple vista ens suggerixen un treball interdisciplinari són Educació Física, Ciències Naturals i Ciències Socials. Ara bé, també es pot fer extensible a altres àrees de coneixement. Proposem a
continuació un exemple de treball interdisciplinari:
Àrea d’EF
S’insistirà sobretot en la part més física, més pràctica de la unitat, així com en els aspectes tècnics específics de les modalitats esportives nàutiques que es tractaran en la unitat.
Àrea de Ciències Naturals
Estudi del medi aquàtic en general i en particular del mar Mediterrani, de les nostres costes valencianes
(característiques, necessitats, situació actual, etc.).
Contaminació ambiental, reciclatge.
Àrea de Ciències Socials
Es poden realitzar activitats com:


Localització de punts geogràfics sobre mapes i cartes de navegació.



Interpretació de rumbs.



Interpretació de la rosa dels vents.



Anàlisi històrica de la utilització de l’embarcació en les nostres costes fins a l’actualitat.



Seguiment de l’America’s Cup i la Volvo Ocean Race.

Àrea de Matemàtiques
Aplicació de càlculs matemàtics per a l’obtenció de dades.
Àrea de Tecnologia:


Tipus i parts d’una embarcació.



Elaboració d’una maqueta (embarcació), amb totes les seues parts.

Àrea de Llengües (castellà/valencià):


Confeccionar un diccionari de termes nàutics: virar, trabujada, proa...



Elaborar el quadern de bitàcola.
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ORMA
R EL VENT
LA VELA COM A MÈTODE D’APRENENTATGE
Navegar significa utilitzar una sèrie de coneixements i destreses, d’una manera divertida, que ens permeten
el maneig d’eixa maquina anomenada embarcació.
El navegant desenvolupa una sèrie d’habilitats que, unides en un perfecte orde, el faculten per a dirigir l’embarcació en qualsevol condició al lloc desitjat.
Quines són eixes destreses? A diferència d’altres esports, la vela interrelaciona gran nombre de causes i
efectes per a la seua pràctica.
Un dels conceptes que el navegant ha de tenir clar és el moviment, el de translació i el de la seua situació en un mitjà canviant. Ha de conéixer el perquè del mitjà, com moure’s en l’embarcació i com fer que
esta es desplace; ha d’adaptar-se al balanceig i també ha de ser capaç de dirigir-la al mateix temps.
El navegant ha de ser capaç d’executar dos accions distintes, una per a cada mà, i al mateix temps,controlar la navegació en relació amb el vent.
Per a aconseguir navegar cal anticipar. El navegant ha de predir el que passarà i avançar-se, tant en el moviment per a poder portar l’embarcació adreçada, com en una direcció exacta; conéixer la concatenació
d’elements que li permeten dur a terme el seu objectiu.
L’embarcació i el seu funcionament, com tota màquina, tenen una part mecànica. El navegant, en primer
lloc, ha d’entendre el sistema que permet que l’embarcació es moga i siga segura.
L’alumne, en el seu primer estadi de l’aprenentatge, entén el vent com la força que espenta l’embarcació.
Amb la pràctica, este concepte canvia fins a entendre el vent com el resultant de diferents forces que li
permeten el maneig de l’embarcació. El vent és transparent, invisible, però cal tindre’l ubicat en tot moment.
La construcció mental de l’espai compon una representació del conjunt de lleis, moviments, que l’ajuden
o el limiten.
Una vegada ha assolit eixe primer estadi d’aprenentatge, l’alumne interrelaciona Arquimedes, l’efecte Ventury i el teorema de Bernuille; coneix els núvols, sap el que és una isòbara, utilitza sistemes per a obtindre un esforç més gran amb menys energia. A més, posa tots els seus coneixements per davant, ha de
controlar el que succeirà, ha de preveure per a aconseguir el seu objectiu.
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La seguretat d’una activitat que es desenvolupa en un mitjà diferent, les prevencions necessàries per a la
pràctica de la vela passen inevitablement pel coneixement interdisciplinari d’una sèrie de matèries i la seua
aplicació pràctica.
Així mateix, el navegant necessita utilitzar un mètode que ha de seguir per a evitar l’accident o el fracàs
en la competició. Fins i tot, el regatista més jove coneix la importància de l’orde dins de l’embarcació: el
buc, l’aparell i l’eixàrcia han d’estar en perfectes condicions abans d’eixir a la mar.
El navegant, a més, ha de fer servir els sistemes de meteorologia i, sobretot, la seua pròpia experiència i
coneixements, no sols a l’hora d’evitar un greu accident, sinó de preveure senzillament el tipus de roba que
ha de posar-se o portar a bord, el que ha d’allunyar-se de la costa, amb quanta tripulació ha d’eixir, etc.
La pràctica de la vela a nivell de competició necessita molt d’entrenament, la tripulació ha d’estar perfectament coordinada; a nivell individual, amb una preparació física adequada al tipus d’embarcació i la categoria adquirida, i a nivell grupal, amb la sincronització d’esforços que permeten realitzar les maniobres
optimitzant el vent i l’embarcació.
Psicològicament, el regatista ha d’estar preparat per a atendre les parts individuals de les seues accions
que permeten l’èxit de l’equip que, en el nostre cas, s’anomena tripulació; per a acatar les ordes com a part
d’un tot, independentment dels seus plantejaments personals per a cada ocasió; per a assumir l’èxit o el
fracàs en situacions dures, de fred o calor, de vent i, fins i tot, d’inseguretat física personal.

Tots estos valors fan de la vela un sistema complet i diferent de formació del navegant que altres esports
no aporten, per la qual cosa en alguns països s’utilitza com a mètode pedagògic, independentment de la
seua aplicació per a la navegació.

On pots aprendre a navegar?
La Comunitat Valenciana t’oferix la iniciació en la pràctica de les activitats nàutiques amb total garantia en
la xarxa d’Escoles de la Mar de la Generalitat i en les Escoles de Vela homologades per la Federació de Vela
de la Comunitat Valenciana. Dues xarxes, una pública i una altra privada, que s’unixen en la xarxa d’Escoles
de Vela de la Comunitat Valenciana, on l’objectiu prioritari és que gaudisques aprenent a navegar.
Tens tota la informació disponible en:
www.escolesdelamar.com
www.fvcv.es
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CÓM FUNCIONEN
COM FUNCIONEN LES VELES

Podríem pensar que una embarcació només es pot moure en la direcció que bufa el vent; això es coneix com
a navegar cap a sotavent. Però una vela triangular permet a l’embarcació moure’s cap al vent (sobrevent).
Per a entendre com s’aconseguix este moviment, primer necessitem identificar algunes parts d’una vela.
La vora principal d’una vela s’anomena gràtil i es troba en la part davantera (proa) de l’embarcació. La
vora posterior, en la part posterior (popa), s’anomena baluma. Es denomina corda a la línia imaginària
horitzontal que va des del gràtil fins a la baluma. La quantitat de curvatura en una vela s’anomena calat,
i el mesurament perpendicular des de la corda fins al punt de calat màxim s’anomena profunditat de
corda. El costat de la vela que l’aire ompli per a crear una corba còncava es denomina el costat de sobrevent. El costat que és bufat cap a fora per a crear una forma convexa s’anomena el costat de sotavent.
Tornarem sobre estos termes a mesura que avancem.

punt màxim de calat
gràtil

profunditat de corda

baluma
gràtil

costat de sotavent
baluma
costat de sobrevent

vent
vista lateral

corda

vista superior

TERMINOLOGIA I PARTS DE LA VELA
Un vaixell es mou en direcció a sobrevent utilitzant les forces que es creen a cada costat de la vela. Esta
força total és una combinació d’una força positiva (d’espenta) en el costat de sobrevent i una força
negativa (d’atracció) en el costat de sotavent, ambdós actuant en la mateixa direcció.
L’any 1738, el científic Daniel Bernoulli va descobrir que un augment en la velocitat del flux d’aire en relació amb el corrent d’aire lliure circumdant causa una disminució de la pressió on té lloc el flux d’aire
més ràpid. Això és el que succeïx en el costat de sotavent de la vela, l’aire s’accelera i crea una àrea de
baixa pressió darrere de la vela.
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Menor pressió d’aire (flux més veloç)

força resultant

Major pressió d’aire (flux més lent)

El principi de Bernoulli aplicat a un paraigua

Per què s’accelera l’aire? L’aire, igual que l’aigua, és un fluid. Quan el vent es troba amb la vela i esta el
dividix, una part d’este s’adherix al costat convex (sotavent) i es manté en el lloc. Perquè l’aire “desenganxat”, que es troba just damunt d’este, puga travessar la vela, ha de doblegar-se cap a fora, cap al flux
d’aire no afectat per la vela. Però este corrent d’aire lliure tendix a mantindre el seu flux recte i actua com
una espècie de barrera. La combinació del corrent d’aire lliure i la corba de la vela crea un canal estret a
través del qual ha de viatjar el volum inicial d’aire. Com que no pot comprimir-se per si sol, este aire ha
d’accelerar-se per a estrényer-se a través del canal. Esta és la raó per la qual la velocitat del flux augmenta
en el costat convex de la vela.
Una vegada que això succeïx, la teoria de Bernoulli es complix. El flux d’aire augmentat en el canal
estret és més veloç que l’aire circumdant i la pressió disminuïx en esta àrea de flux més veloç. Això provoca una reacció en cadena. A mesura que el nou aire s’acosta a la vora principal de la vela i es dividix, la
major part fluïx cap al costat de sotavent, el flux d’aire és atret cap a les àrees de baixa pressió i rebutjat

Menor pressió d’aire (flux més veloç)

Major pressió d’aire (flux més lent)

Flux d’aire laminar al voltant d’una vela (angle òptim entre la vela i el vent)
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força resultant

Forces desenrotllades per la vela en el fluix laminar

per les àrees d’alta pressió. Ara una massa d’aire encara més gran ha de viatjar amb més rapidesa per a
estrényer-se a través del canal provocat per la vela convexa i el flux d’aire lliure, generant una pressió de
l’aire encara més baixa. Això seguix el seu desenvolupament fins que s’arriba a la màxima velocitat per a
la condició de vent existent, i es crea una àrea de baixa pressió màxima en el costat de sotavent. Observem que el flux d’aire augmenta només fins que arriba al punt més profund de la corba (la profunditat
de corda). Fins a este punt l’aire es troba convergint i accelerant. Més enllà d’este punt l’aire divergix i es
desaccelera fins que reprén la velocitat de l’aire circumdant.
Mentrestant, succeïx exactament el contrari en el costat de sobrevent de la vela. A mesura que viatja
una quantitat d’aire més gran cap al costat de sotavent, hi ha menys aire en el costat de sobrevent per a
viatjar a través de l’espai expandit entre el costat còncau de la vela i el corrent d’aire lliure. Mentre este
flux d’aire s’estén, crea una desacceleració a una velocitat inferior a l’aire circumdant, amb la qual cosa es
crea un augment en la pressió.
Ara que coneixem sobre estes forces potencials, com les desenvolupem realment per a moure el nostre
vaixell? Necessitem crear una relació ideal entre la vela i el vent que permetrà a este últim tant accelerarse com fluir al llarg de la corba convexa de la vela. Una part d’esta relació entre la vela i el vent es denomina l’angle d’atac. Imagina una vela apuntant al vent. L’aire es dividix en forma uniforme a cada costat;
la vela s’afluixa en compte d’omplir-se amb aire, amb la qual cosa s’aconseguix una forma corba; l’aire no
s’accelera per a formar una àrea de baixa pressió en el costat de sotavent, i el vaixell no es mou. Però si
la vela està en angle amb el vent amb els graus adequats, la vela sobtadament s’ompli d’aire i es creen les
forces aerodinàmiques.
L’angle d’atac ha de ser molt precís. Si l’angle roman massa prop del vent, la part davantera de la vela orsa
o flameja. Si està en angle massa obert, les línies de flux al llarg de la corba de la vela separen i tornen a
unir l’aire circumdant. Esta separació provoca una “zona de pèrdua” del remolí d’aire que genera una
pèrdua de velocitat i un augment de pressió. Com que la curvatura d’una vela sempre farà que l’extrem de
popa d’esta estiga a un angle major amb el vent que la vora principal, l’aire en la baluma és incapaç de
seguir la corba i torna la seua direcció cap a la de l’aire lliure circumdant. L’ideal és que la separació no
comence fins que el flux d’aire arribe a la baluma. Però a mesura que l’angle d’atac d’una vela s’obri, este
punt de separació gradualment avança i deixa tot el que està arrere en una zona de pèrdua.
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Pots veure que, junt amb el fet de tindre el correcte angle d’atac per a permetre que l’aire passe suaument
per damunt de la vela, l’altre factor important en la relació entre la vela i el vent és que la vela ha de tindre la curvatura correcta perquè l’aire s’adherisca tot el camí a la popa. Si la corba és massa lleu, el flux
d’aire no doblegarà cap a fora, i no hi haurà l’efecte d’estrenyiment que augmenta la velocitat. Si la
corba és massa pronunciada, el flux no pot romandre adherit. Per tant, la separació pot també ocórrer si
hi ha massa curvatura, així com si l’angle d’atac és massa obert.
Així que ara sabem com es desenvolupen les pressions en la vela, en la teoria i en la pràctica. Però, com
fan estes pressions per fer avançar un vaixell? Observem amb més deteniment.
Al nivell del mar la pressió de l’aire és de 10 tones per metre quadrat. Quan el flux d’aire en el costat de
sotavent de la vela augmenta, recorda que la pressió de l’aire disminuïx. Suposem que disminuïx en 20
quilograms per metre quadrat. De la mateixa manera, la pressió de l’aire en el costat de sobrevent augmenta, diguem en 10 quilograms per metre quadrat (recorda, la pressió d’atracció és més forta que la pressió d’espenta); i encara que la pressió de sotavent siga negativa i la de sobrevent siga positiva, ambdues
treballen en la mateixa direcció. Així que ara tenim un total de 30 quilograms per metre quadrat; per tant,
multiplica eixe valor per una vela de 10 metres quadrats i hem creat una força total de 300 quilograms en
la vela.
Cada punt de la vela té diferents pressions que actuen. La força més forta està en la profunditat de
corda, on la corba de la vela és més pronunciada. Ací és on l’aire fluïx amb més velocitat i la pressió es
reduïx més. La força es debilita a mesura que es mou cap a la part posterior i es separa. La direcció d’es-

angle d’atac massa gran ->
força més dèbil i enorme resistència a
una pèrdua parcial de la vela

angle d’atac ideal -> força màxima

angle d’atac massa xicotet -> força dèbil

angle d’atac = 0º -> sense força

Influència de l’angle d’atac

098-136 GUIA Valenc

1/6/10

11:39

Página 123

GUÍA DIDÁCTICA

tes forces també canvia. En cada punt de la vela, la força és perpendicular a la superfície de la vela. Les fortes forces en la part davantera de la vela també estan en la direcció de major avanç. En el mig de la vela,
la força canvia a una direcció lateral o inclinada. En la part posterior de la vela la força es debilita a mesura
que la velocitat del vent disminuïx i provoca una direcció de retrocés o de resistència.
Cada força en una vela pot calcular-se per a determinar la força relativa dels seus components d’avanç,
inclinació i resistència en qualsevol dels seus costats. Com que les forces d’avanç són també les més
fortes, la força total que actua sobre la vela és en una direcció de lleu avanç, però majoritàriament lateral. Augmentar la potència d’una vela per a adquirir més impuls d’avanç també genera un augment molt
més gran de la força d’inclinació. Llavors, com avancem cap al vent quan la major força està en el
lateral? Això implica l’angle d’atac de la vela amb el vent i la resistència del vaixell a l’altre fluid que
participa ací: l’aigua.

força exercida per l’acció
de l’aigua en l’orsa

direcció del vent

orsa
la suma de totes les forces
s’orienta cap avant

curs del bot

força exercida per la vela

Forces que actuen en un vaixell que navega contra el vent

La direcció de la força total és quasi perpendicular a la de la corda de la vela. Quan la corda d’una vela està
paral·lela a la línia central del vaixell, la força principal està quasi completament sobre el lateral. Però si
la vela té un xicotet angle perquè la força d’esta es trobe en una lleu direcció de major avanç, el vaixell
es mou immediatament per si sol cap avant. Per què? La línia central, o quilla, del vaixell actua contra l’aigua en una manera semblant a la de la vela contra el vent. La quilla produïx una força que s’oposa a la
força d’inclinació de la vela, evita que l’embarcació simplement vaja en direcció a la força de la vela. I
encara que la força total de la vela sempre està sobre el lateral quan es navega cap al vent, un correcte
angle d’atac farà moure el vaixell cap avant.
Com més lluny estiga l’angle de la vela amb la línia central del buc, els punts de força avançaran més
cap avant que cap al lateral. Combina eixe lleu ajust en la força d’avanç amb l’oposició de l’aigua a l’aire
i tindrem un vaixell llançat a sobrevent, perquè este és ara el curs de menor resistència.
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EL VENT
Es definix com el component horitzontal del moviment de l’aire. Queda determinat per la seua direcció, que s’expressa en graus sexagesimals (entenent-se que la mesura significa la direcció des d’on
ve el vent), i per la seua velocitat, que s’expressa
en milles nàutiques per hora, és a dir, en nucs, en
metres per segon o en quilòmetres per hora.

Tres versions de rosa dels vents

La direcció es sol referir al punt més pròxim de la rosa dels vents, que consta de huit rumbs principals,
entre els quals s’efectuen subdivisions intermèdies. Es mesura amb el penell.
La velocitat es mesura amb els anemòmetres. N’hi ha de diferents
tipus: de casseroles, que giren més o menys ràpides segons la velocitat de l’aire; altres aprofiten l’efecte de succió o compressió que origina perquè la pressió que exercix l’aire en moviment és major que la
d’este en repòs, de tal manera que es mesura eixa diferència de pressió que depén de la velocitat del vent.
Anemòmetre
de rotació
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Escala de vent
Hi ha una escala de 17 graus per a tindre una idea precisa de la força del vent per observació ocular.Va ser
proposada per l’almirall anglés Sir Francis Beaufort, l’any 1805, i acceptada internacionalment.
Velocitat

Especificacions

Definició

Nucs

m/seg. km/h

En terra

En la mar

0
1

CALMA
VENTIJOL

<1
1-3

0-0,2
0,3-1,5

<1
1-5

La mar està com un espill
Rissos sense bromera

2

VENT FLUIXET 4-6
(Suau)

1,6-3,3

6-11

3

VENT FLUIX
(Lleu)

3,4-5,4

12-19

4

VENT MODERAT 11-16
(Moderat)

5,5-7,9

20-28

5

VENT FRESQUET 17-21
(Regular)

8,0-10,7

29-38

6

VENT FRESC
(Fort)

22-27

10,8-13,8

39-49

7

VENT FORT
(Molt fort)

28-33

13,9-17,1

50-61

El fum puja verticalment
La direcció del vent es definix
per la del fum, però no
pels penells i les banderes
El vent se sent a la cara.
Es mouen les fulles dels
arbres, els penells i les banderes
Les fulles dels arbres
s’agiten constantment.
Es despleguen les banderes
El vent alça els arbres
xicotets. En els estanys es
formen ones xicotetes.
Es mouen els arbres xicotets.
En els estanys es formen
ones xicotetes.
Es mouen les branques grans
dels arbres. Xiulen els fils
del telègraf. S’utilitzen amb
dificultat els paraigües.
Tots els arbres es mouen.
És difícil caminar contra el vent.

8

TEMPORAL

34-40

17,2-20,7

62-74

Es trenquen les branques primes
dels arbres. Generalment no
es pot caminar contra el vent.

9

TEMPORAL
FORT

41-47

20,8-24,4

75-88

Ocorren desperfectes en les
parts ixents dels edificis;
cauen ximeneres i
s’alcen teulades.

10

TEMPORAL
DUR

48-55

24,5-28,4

89-102

S’observa rares vegades. Arranca
arbres i ocasiona danys de
consideració en els edificis.

11

TEMPORAL
MOLT DUR

56-63

28,5-32,6

103-117

Observat molt rares vegades.
Ocasiona destrosses
pertot arreu.

12

TEMPORAL
HURACANAT
(Huracà)

64-71

32,7-36,9

118-133

7-10

Ones xicotetes que no arriben
a trencar
Ones un poc majors les crestes
de les quals comencen a trencar.
Flocs de bromera dispersos
Les ones es fan més llargues.
Flocs de bromera nombrosos.
Ones moderades allargades. Gran
abundància de flocs de bromera,
eventualment algunes ruixades.
Comencen a formar-se ones grans.
Les crestes de bromera blanca
s’estenen per totes les bandes.
Augmenten les ruixades.
La mar s’engruixix. La bromera de
les crestes comença a ser arrossegada pel vent, formant nuvolets.
Ones d’alçaria mitjana i més
allargades. De les crestes es
desprenen algunes ruixades en
forma de remolins. La bromera és
arrossegada en núvols blancs.
Ones gruixudes: la bromera és
arrossegada en capes espesses. Les
crestes de les ones comencen a
trencar. Les ruixades dificulten
la visibilitat.
Ones molt gruixudes amb crestes
emplomallades. La bromera
s’aglomera en grans bancs, i és
arrossegada pel vent en forma
d’espessos solcs blancs. En el seu
conjunt la superfície del mar pareix
blanca. La visibilitat es reduïx.
Ones excepcionalment grans
(els barcos de xicotet i mitjà
tonatge poden perdre’s de vista).
La mar està completament
coberta de bancs de bromera
blanca estesa en la direcció
del vent. Es reduïx encara més
la visibilitat.
L’aire està ple de bromera i de
ruixades. La mar està completament blanca a causa dels bancs
de bromera. La visibilitat és
molt reduïda.
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Què genera el vent?
Perquè hi haja vent és necessari que hi haja una diferència de
pressió entre dos punts de la superfície terrestre. La variació de
la pressió per unitat de longitud es denomina gradient de pressió. Com més gran és el gradient de pressió, més fort és el vent
que origina. En la pràctica, com més estretes estan les isòbares,
més fort és el vent.
Els vents de la superfície es mouen sempre des de les àrees d’alta
pressió cap als centres de baixa pressió; però, a més, eixos centres es mouen a causa dels forts vents que bufen sobre estos.

El vent en altura
En el si de l’atmosfera, l’aire es mou en tots els nivells, per la qual
cosa no ens ha de sorprendre l’expressió “vent en altura”. En la
pràctica meteorològica diària es tracen diversos mapes “d’altura”
semblants al mapa de superfície en què s’analitzen les isòbares.
Els mapes d’altura usats són les anomenades topografies, ja que
en compte d’analitzar-se la pressió que es mesura a una altura fixa, s’analitza a quina altura està del sòl
una superfície en què regna la mateixa pressió. Així és com s’analitzen les cartes d’altura en 500 hectopascals, 850 hectopascals i altres tants. Les línies que unixen les mateixes altures s’anomenen isohipses.
Queden determinats així els sistemes d’alta o baixa pressió en altura, així com els tàlvegs i dorsals. El vent
en altura seguix les isohipses i depén de la separació entre estes, així com en superfície ho fa amb les
isòbares.
En la carta de 300 hectopascals sol apreciar-se el corrent en jet o jet stream. Este és un fort corrent de
vent que es caracteritza per una forta variació de la força del vent en sentit horitzontal i vertical i presenta
un o més màxims en la velocitat, amb un mínim de 70 nucs al llarg de l’eix. Separa masses d’aire diferents.
Se li reconeix un paper importantíssim, l’acció rectora que exercix sobre els sistemes de pressió en superfície. Per exemple, s’ha demostrat que un sistema de baixa pressió es mou poc; més o menys a una velocitat del 50% del vent en la topografia de 500 hectopascals.

Vents periòdics
El diferent calfament de la terra i el mar en les zones costaneres origina cel·les convectives de caràcter
local. El sòl es calfa més de pressa que el mar, i igualment l’aire que està sobre este. Ja calent, ascendix, i
és reemplaçat per aire més fred provinent del mar. De nit ocorre el contrari: el sòl es refreda més prompte
i l’aire que ascendix es situa sobre el mar, amb la qual cosa el vent resultant es dirigix de la terra al mar.
Això es coneix com a brisa de mar i terra. Una cosa anàloga ocorre en la brisa de vall durant el dia i
de muntanya durant la nit.
Els monsons són vents estacionals originats per la diferent capacitat calorífica del continent asiàtic respecte a l’oceà Índic. A l’estiu, el continent es calfa més que els mars, la qual cosa origina un mínim de pressió que tendix a ser compensat per vents humits del sud-oest (monsó humit). A l’hivern, el monsó bufa
del continent al mar en forma de vents secs del nord-est.
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REGLAMENT

REGLAMENT DE REGATES DE VELA
Tots els esports tenen unes regles que cal complir, tant en la part tècnica com pel que fa a l’esportivitat.

L’ESPORTIVITAT I EL REGLAMENT
En l’esport de la vela els participants es regixen per regles, i s’espera d’ells que les complisquen i les facen
complir. És un principi fonamental de l’esportivitat que quan els participants infringisquen una regla se’ls
penalitze amb promptitud o abandonen la competició, tenint en compte que ni l’àrbitre ni els espectadors
poden vigilar els regatistes tota l’estona.

REGLES FONAMENTALS
Ajudar els qui estiguen en perill
Un vaixell o un participant donarà tota l’ajuda possible a qui estiga en perill, amb prioritat a qualsevol altra
acció.

Navegació lleial
Acceptació de les regles
En En prendre part en una regata regida pel Reglament de Regates de Vela, cada participant es compromet a:
Regir-se per les regles, acceptar les penalitzacions imposades i altres accions empreses segons les regles,
i després si vol podrà apel·lar a organismes superiors de la vela.
Si el que ha succeït no pot decidir-se per les regles, no recorrerà a cap tribunal ni jutjat fins a haver esgotat tots els recursos que s’establixen per la ISAF (International Sailing Federation), és a dir, la Federació
Internacional de la Vela o el Tribunal d’Arbitratge Esportiu.

Decisió de regatejar
“És de l’exclusiva responsabilitat d’un vaixell decidir si participa en una prova o si contínua en regata”.
Ningú no pot obligar ningú a participar o seguir en la competició, és una decisió que només pot prendre
la tripulació.

Substàncies i mètodes prohibits
“Un participant no ingerirà una substància ni usarà un mètode que estiga prohibit pel Codi Antidopatge
del Moviment Olímpic”.
Una infracció demostrada pels organismes competents en esta matèria és motiu d’apartar temporalment
o definitivament l’infractor d’este esport.
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REGLES D’APLICACIÓ QUAN ELS VAIXELLS ES TROBEN

Drets de pas
Hi ha unes regles perquè els vaixells no col·lidisquen, no entorpisquen les maniobres dels altres, i per al bon
ús d’estos.
“Un vaixell té dret de pas quan un altre vaixell estiga obligat a mantindre’s separat d’aquell, no obstant
això algunes regles limiten les accions del vaixell que té la preferència”

Quan els vaixells naveguen en bordades oposades:

Dos o més vaixells que naveguen a rumb de col·lisió hauran de respectar unes regles amb l’objecte de no
ocasionar-se avaries o entorpir el seu rumb.
El vaixell que rep el vent per l’amura d’estribord es denomina vaixell amurat a estribord; al contrari, si
rep el vent per l’amura de babord, serà vaixell amurat a babord.
El vaixell amurat a babord es mantindrà separat d’un vaixell amurat a estribord.

Quan els vaixells naveguen en la mateixa
bordada tan prop que hi ha possibilitats
que al maniobrar hi haja una col·lisió
El vaixell de sobrevent és el que està més prop de la
direcció del vent i, al contrari, el vaixell de sotavent
és el que està més allunyat.
El vaixell de sobrevent (color groc) es mantindrà apartat del vaixell de sotavent (color blau).
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En la mateixa bordada quan un navega per darrere de l’altre

El vaixell que navega, que ha arribat darrere, maniobrarà per no col·lidir amb el vaixell al qual arriba. És a
dir, un vaixell maniobrarà per no col·lidir amb un altre, quan el primer vinga des de darrere.

Quan un vaixell esta virant, quan està més enllà de
proa al vent, haurà de mantindre’s separat d’altres
vaixells fins que estiga en rumb de cenyida i encara
que les seues veles no hagen sigut caçades encara.
Si dos vaixells estan virant al mateix temps, el que
estiga a babord o a popa de l’altre és el que haurà
de mantindre’s separat.

Evitar contactes
Si això és raonablement possible, un vaixell haurà d’evitar un contacte amb un altre vaixell fins a tal
punt que si hi ha danys de consideració el vaixell amb preferència també podrà ser penalitzat si no fa el
que puga per evitar la col·lisió.

Adquirir drets de pas
Quan un vaixell maniobra, donarà a l’altre vaixell la possibilitat inicial de mantindre’s separat, i en cas de
no donar-li esta possibilitat, serà penalitzat. Si, al contrari, un vaixell adquirix dret de pas per la maniobra
d’un altre vaixell, serà este el que haja de calcular l’espai per a mantindre’s separat.
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Alterar el rumb
Igual que amb els drets de pas, quan un vaixell amb dret de pas orsa o arriba del seu rumb, dóna a l’altre
vaixell l’oportunitat de mantindre’s separat.
També després del senyal d’eixida, quan un vaixell amurat a babord està maniobrant per a passar per la
popa d’un vaixell amurat a estribord, és a dir, que dóna la preferència, un altre vaixell amurat a estribord
no podrà maniobrar de tal manera que el vaixell a babord no tinga escapatòria.

En la mateixa bordada: rumb apropiat
Un vaixell que ve per darrere i vol avançar un altre no podrà navegar més orsat que el rumb que més l’acoste
al seu objectiu, si no és per a passar-lo per la popa amb la possibilitat d’avançar-lo per sobrevent.

DRETS DE PAS EN BALISES I OBSTACLES
Rodejar i passar balises i obstacles
Es denomina espai el buit necessari perquè un
vaixell interior passe una balisa o obstacle.
Quan s’aplica esta regla?
Quan els vaixells estan a punt de rodejar o passar una balisa que estan obligats a deixar per
la mateixa banda, o un obstacle pel mateix costat fins que l’han passat.
En la balisa d’eixida esta regla no s’aplica en el moment d’eixir.
Tampoc s’aplica quan els vaixells estan en bordades oposades de cenyida.
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NOMENCLATURA
NOMENCLATURA NÀUTICA

A

Atracar: Acostar-se a un moll, a una embarcació o
a un embarcador per quedar-ne al seu costat.

Abarloar: Situar una embarcació al costat d’una
altra, d’un moll, etc., de manera que estiga en
contacte amb el costat. Si n’hi ha diverses, l’una al
costat de l’altra, es diu amarrada en primera andana,
segona andana, etc.

B

Abatiment: Desviació del rumb de l’embarcació
cap a sotavent a causa de l’acció del vent.
Abordar: Xocar una embarcació contra una altra.
Adreçar: Redreçar una embarcació que anava escorada.
Aigua: Exclamació de petició de prioritat de pas
d’un timoner a un altre.
Aleta: Part de l’embarcació compresa entre el través i la popa.
Amarrar: Fer ferma una embarcació per mitjà de
caps o cables a un moll o gaiatell.

Babord: El costat esquerre de l’embarcació mirant
de popa a proa.
Balisa: Senyal fixat al llit marí per mitjà d’una estructura.
Ballestrinca: Volta d’amarratge que es fa amb els
caps, molt usada a bord.
Baluma: Caiguda de popa de les veles.
Botaló: Pal llarg, ferrat i aparellat, que es trau cap a
la part exterior de l’embarcació per a diversos usos.
Botavara: Perxa horitzontal que s’articula en la part
inferior del pal i servix per a tesar el faixó de la vela.
*Botavara principal: La del pal major.
Buc: Cos pròpiament dit de l’embarcació.

Amollar: Afluixar l’escota o un altre cap.
Amura: Banda de l’embarcació per on es rep el vent;
per extensió, en la navegació en popa és el costat
contrari al costat on cau la botavara. *Part dels costats de l’embarcació on esta comença a estretir-se
per a formar la proa.
Aparellar: Guarnir un veler de tots els seus pals,
perxes, eixàrcies i velam per a posar-lo en condicions de navegar.
Arnés: Element de la indumentària dels tripulants
format per corretges que es cenyixen al cos i unit
fermament a l’embarcació per tal d’evitar que la
persona caiga d’esta.
Arriar: Fer baixar una bandera o una vela que estiga hissada. *Afluixar o soltar un cap.

C
Canya: Palanca que encasta en el cap del timó i
servix per manejar-lo. *Part compresa entre la
creu i l’arganell de l’àncora. *El tros d’escotes i
amures que estan fetes fermes als punys de les
veles.
Catavent: Fil col·locat en els obencs que complix
la mateixa funció que la grímpola.
Caçar: Cobrar de les escotes de les veles per a orientar-les. Atraure cap a sí un cap qualsevol.
Centre vèlic: Punt imaginari on s’aplica la resultant de l’acció del vent aparent sobre les veles.

Arribar: Separar la proa de la direcció del vent.

Cenyir: Navegar contra el vent en el menor angle
possible; navegar de bolina.

As de guia: Nuc mariner que permet fer una gassa
no escorredora.

Contra: Aparell amb el qual es reté la botavara
de la vela major.
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Cornamusa: Ferramenta amb forma de crossa utilitzat per a amarrar caps.
Creueta: Peça de fusta o de metall que unida horitzontalment al pal serveix per a mantenir els
obencs separats.

Espinàquer: Vela triangular que es ferma amb un
tangó i s’utilitza en vents francs. És de gran superfície i alt poder d’espenta.
Estai: Cable d’acer que subjecta els pals en el sentit longitudinal.

Crugia, eix de: Impròpiament denominat eix, és el
pla que dividix de proa a popa l’embarcació en dos
meitats simètriques (bandes de babord i estribord).

Estribord: Part de la dreta d’una embarcació, si
es mira cap a la proa.

Cunningham: Ullet ubicat uns centímetres per damunt del puny d’amura de la vela Marconi que s’usa
per a aplatar la vela. *Per extensió, es denomina
així tot l’aparell associat.

F

D

G

Defensa: Bossa o coixinet que es subjecta als costats de l’embarcació per a preservar-la del xoc o
fregament amb una altra embarcació o moll en les
operacions d’abordatge o atracada.

Garrejar: Arrossegar deliberadament l’àncora pel
fons.

Drissa: Nom donat als caps o cables que hissen les
veles en els pals. *Puny de drissa: puny alt de les
veles triangulars.

E
Empopada: Rumb de popa rodona. *Acció del vent
sobre una nau bufant en la direcció de popa a proa.
Empunyidura: Cap que subjecta els punys o angles
de la vela, o tot el que treballarà com a tal, com els
extrems de les faixes de rissos.
Escora: Angle format pel pla de crugia respecte a
un pla vertical.
Escorar: Inclinar el veler cap a una banda.
Escota: Corda o aparell que es lliga als punys d’escota de les veles o a la botavara. Servix per a caçar
les veles. *Puny d’escota: Puny inferior de popa de
la vela.
Eslora: Llargària de l’embarcació que va des de l’extrem de la roda fins a l’extrem del codast. Llargària de l’embarcació de proa a popa.

Floc: Vela triangular que va envergada en els estais
de proa. Quan n’hi ha varies, indica la ubicada més
a proa.

Gènova: Floc de grans dimensions. N’hi ha de tres
tipus: gènova un, gènova dos i gènova tres, la més
gran de les quals és la gènova un.
Gràtil: Vora de la vela que es subjecta al pal o a
l’estai.
Grilló: Peça de metall, normalment amb forma de
U i travessada pels forats dels extrems per un pern.
S’usa per a unir o refermar alguna cosa. *Tram de
la cadena de l’àncora que té 25 m de llargària.
*Grilló automàtic: Grilló amb mecanisme d’obertura ràpida.

H
Hissar: Fer pujar la vela estirant la drissa de la qual
penja.
Home a l’aigua:Veu d’alarma que s’usa quan algú
cau a l’aigua. *Maniobra que es fa per a recobrar
una persona caiguda a l’aigua.

I
Iola: Embarcació propulsada amb rems armats en
punta i governada amb timó.
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L

R

Llarg: Tram del recorregut en què els velers naveguen per l’aleta. *Anar a un llarg: navegar amb
vent llarg.

Rosa dels vents: Cercle en el qual estan marcats
els trenta-dos rumbs de l’horitzó, sobre el qual
s’efectuen les indicacions de les agulles nàutiques.

M
Mànega: Amplària d’una embarcació en el punt
més ample.
Mordassa: Ferramenta destinada a mossegar un
cap per a subjectar-lo.
Mosquetó: Anella que s’obri i tanca per mitjà d’un
ressort. S’usa per a envergar el floc.

O
Obenc: Cada un dels cables que subjecten els pals
pels costats. Es tesen i s’ajusten amb tensors. Quan
n’hi ha dos parells, es denominen obencs alts i
baixos.
Obra morta: Part del buc que va de la borda a la
línia de flotació.
Obra viva: Part del buc que va submergida.
Orsa: Peça suplementària de fusta o metall amb
moviment d’ascens i descens que sobreïx per davall de la quilla per a augmentar la resistència lateral i disminuir l’abatiment.Tipus: sabre, rebatible.
*Acció i efecte d’orsar.
Orsar: Apropar la proa de la embarcació a la direcció del vent.

P
Popa: Part posterior d’una embarcació. *Anar d’empopada: Es diu del veler que navega rebent el vent
per la popa.
Proa: Part anterior d’una embarcació.
Pujament:Vora inferior de les veles, de puny a puny.
Puny: Cada un dels angles d’una vela.

Rumb: Direcció cap a la qual mira la proa d’una
embarcació segons l’agulla nàutica.

S
Sobrevent: La part des d’on ve el vent respecte
d’un punt o d’un lloc determinat.
Sotavent: Costat contrari a on ve el vent. Antònim
de sobrevent.

T
Tangó: Perxa mòbil on es fixa l’espinàquer.
Timó: Mecanisme de l’embarcació que servix per
donar-li direcció.
Timoner: Membre de la tripulació que governa
el timó.
Trabujar: Canviar d’amura les veles en la virada
en redó.
Trapezi: Cable encapellat al costat de l’encapelladura de l’obenc alt que acaba en una maneta. Permet al tripulant eixir més enllà de la coberta per
a adreçar l’embarcació.
Través: Direcció perpendicular a l’eix de crugia de
l’embarcació. *De través: Es diu del veler que navega rebent el vent pel través.
Tripulació: Persones que van en una embarcació
dedicades a la seua maniobra i servici.

V
Virar per avant: Orsar fins a posar-se al vent i caure
després a l’altra banda. Passar la proa per la direcció del vent.
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