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Objectius

Descriure el funcionament del sistema climàtic a partir del coneixement i la comprensió dels conceptes
fonamentals de la climatologia.
Aquesta assignatura es planteja consolidar el coneixement del funcionament de la circulació general atmosfèrica,
introduït en el curs de Geografia Física de primer. Inclou l’anàlisi del sistema climàtic terrestre i l’estudi dels
factors i els elements dels climes del planeta i dels mecanismes que defineixen la seva diversitat climàtica. Com
es detalla més endavant, l’assignatura inclou, amb caràcter obligatori, una sortida de camp de jornada completa a
un observatori meteorològic
Continguts
Com ja deveu saber, aquesta assignatura és de caràcter obligatori i la seva impartició correspon al segon curs. Dit
d'una altra manera, per al seu seguiment es compta que s’ha cursat –i superat- l’assignatura Geografia física,
corresponent al primer curs (la qual es planteja, dins del nostre pla d’estudis, com un breu repàs a la geografia
física en general).
Dels quatre blocs temàtics tractats a primer curs, és el bloc número 2 (dedicat a l’atmosfera), al llarg de les seves
5 unitats, el que senta les bases per a aprofundir una mica en la matèria de què és objecte la present assignatura, la
climatologia.
Bloc 1.- Introducció. L’atmosfera.
Bloc 2.- Els components del sistema climàtic.
Bloc 3.- La radiació solar i la temperatura.
Bloc 4.- Humitat, nuvolositat i precipitació.
Bloc 5.- Pressió atmosfèrica i vent. Circulació general atmosfèrica.
Bloc 6.- Estudi regional del clima. Classificacions climàtiques.
Bloc 7.- Els canvis climàtics.
Bloc 8.- Sortida de camp.
Metodologia docent
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula i que en
algunes ocasions es pot fer en grup).
- Redacció de paraules clau de les lectures realitzades.
- Treballs de classe individuals, en petit grup i en gran grup, relacionats amb les lectures, les exposicions
del professor i la projecció d’imatges.
- Debat, discussió i anàlisi crítica de les lectures i treballs realitzat
Pràctiques
Les pràctiques de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
- Una sortida de treball de camp en divendres (o dissabte) i en una franja horària que oscil·larà
entre les 8 i les 20’0 h. La sortida està previst fer-la a: Observatori meteorològic de Sort el dissabte
dia 14 de novembre de 2008.
- Pràctiques de laboratori i gabinet per completar les diferents unitats i temari de l’assignatura
basades:
a) Comprensió de conceptes clau
b) Resolució de problemes

c) Recerca d’informació a internet
d) Pràctiques de “laboratori”
- El wiki (web de treball col·laboratiu) permet fer una avaluació continuada dels exercicis i un
seguiment personalitzat a partir de la “llibreta de curs” https://wiki.uab.es/
Avaluació
En acabar el quadrimestre hi haurà un examen final que constarà de dues parts, cadascuna de les quals equivaldrà
al 50% de la qualificació final. Per a superar l’assignatura, però, cal haver obtingut com a mínim un 5 en
casdascuna de les dues parts:
Examen de teoria: és de caire més o menys memorístic i consta de 40 preguntes molt concretes que exigeixen
una resposta molt curta i sintètica (a voltes, una sola paraula)
Examen de pràctiques: es basa en els exercicis pràctics inclosos en les diferents unitats. Per aprovar aquesta part
és indispensable haver fet i entregat totes les pràctiques com a màxim el dia de l’examen per a poder-s’hi
presentar.
En la convocatòria de setembre es obligatori el lliurament de tots els treballs, pràctiques i exercicis, en cas de què
tan sols es presenti a l’examen no és possible aprovar l’assignatura.
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Bibliografia recomanada
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