
Unitat temàtica 2ª: L’ATMOSFERA 

Tema 7: Impactes a escala global. El canvi climàtic 

Exercicis  
 

1. Les emissions antropogèniques de gasos contribueixen a intensificar l’efecte hivernacle. En la 
taula adjunta es mostren els gasos originats per l’activitat humana i que són responsables 
d’aquest efecte: 

 

 
 

a) En què consisteix l’efecte hivernacle? Indiqueu una conseqüència d’aquest efecte que en justi-
fiqui la importància. 
Alguns gasos com el vapor d’aigua i el diòxid de carboni absorbeixen la radiació infraroja que 
la Terra emet, tot impedint que s’escapi a l’espai. Aquesta radiació retinguda fa augmentar la 
temperatura del planeta i genera l’anomenat efecte hivernacle natural, que ha permès mantenir 
l’aigua en estat líquid i el manteniment de la vida en el planeta 

b) Quines són les activitats antropogèniques que produeixen cadascun d’aquests gasos? 
Les activitats humanes augmenten la concentració d’aquests gasos i provoquen un escalfa-
ment del planeta.  
El metà és originat principalment pel bestiar i per processos anaerobis; els òxids de nitrogen 
provenen dels fertilitzants usats en l’agricultura, dels mitjans de transport, de la combustió 
dels motors i de diferents processos industrials.  
L’augment de l’emissió de diòxid de carboni provenint de les combustions va unit a una dis-
minució de la massa forestal, a causa dels incendis i de la tala d’arbres per a la instal·lació 
d’infrastructures, com ara vies de comunicació i zones urbanitzades.  
L’ozó és un contaminant secundari que prové del trànsit i de les activitats industrials.  
Els CFC provenen de les activitats industrials, també s’usen com a refrigerants i en els aero-
sols provoquen el procés de vaporització. No es troben presents d’una manera natural a 
l’atmosfera. 

c) Analitzeu les dades de la taula i expliqueu la contribució de cada gas a l’efecte hivernacle. 
Els gasos d’efecte hivernacle no tenen tots la mateixa importància ni el seu efecte és similar. 
D’alguns CFC hi ha poques emissions, però en canvi cada molècula emesa té una gran capaci-
tat d’absorció de radiació i molt de temps de vida mitjana. També és important l’efecte del 
metà o dels òxids de nitrogen i l’ozó troposfèric encara que aquest és inestable. Ara bé, més 
de la meitat de la responsabilitat de l’efecte hivernacle és produïda pel CO2 

d) Si el creixement anual dels CFC és 0, per què contribueixen en un 20% a l’efecte hivernacle? 
Els CFC són molt estables i encara que actualment s’han reduït molt les emissions, seguiran 
actuant durant un temps. Per altra banda, cada molècula té una gran capacitat d’absorció de la 



radiació, per tant, petites concentracions de molècules són responsables d’aquest 20% de 
l’efecte hivernacle 

2.  

 
 
A partir del contingut del text, confeccioneu un diagrama causal que relacioni l’alliberament de 
metà amb l’increment de l’efecte d’hivernacle i indiqueu si el resultat és de signe positiu o nega-
tiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es genera desequilibri perquè les variables creixen de manera incontrolada ja que el producte de 
les diferents relacions causals és positiu. 
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3.  
Exercici obligatori (3 punts) 

 
 

a) A quin problema es refereix el text? Anomeneu dos gasos diferents del CO2 que produeixin 
els mateixos efectes. 
El problema al que es refereix el text es a l’augment del CO2 a l’atmosfera i com a conse-
qüència l’increment de l’efecte hivernacle (si els alumnes responen només efecte hivernacle, 
no val, però si responen el canvi climàtic, escalfament global es considera com a vàlida). Els 
altres gasos que també produeixen un augment de l’efecte hivernacle són: CFC (clorofluoro-
carbonis)’ altres halocarburs com els hidrofluorocarbonis o perfluorocarbonis, metà (CH4), 
òxid nitrós (N2O) i Ozó (O3). 

b) A partir de l’anàlisi de la gràfica de la pàgina anterior, completeu el paràgraf següent: 
Les primeres observacions van donar com a resultat unes concentracions de CO2 de fins a 315 
ppm, un 12,5 % superiors a les 280 ppm que, per mitjans indirectes, s’estima que hi havia a 
l’inici de la revolució industrial. La corba de Keeling manté una tendència constant, però el 
ritme d’increment s’ha accelerat en les últimes dècades. Així, el 1970 va arribar a 326 ppm, 
però el 1990 ja se situava en 352 ppm. El nivell actual (2008) de 382 ppm suposa una alça 
d’un 21,3 % respecte al valor del 1958. (s’admet un error de 5 ppm i/o del 5% en les respostes). 

c) Per què cada any s’observa una fluctuació acusada en els continguts de CO2 atmosfèric?  
Els alts i baixos que s’observen cada any, amb un màxim a la primavera i un mínim a la tar-
dor, són deguts a l’activitat de la vegetació terrestre, que absorbeix més CO2 en l’època de 
creixement. La proporció de CO2 es redueix quan aquesta biomassa reneix de la letargia, a 
partir de la primavera. 

d) Tal com indica el text, com podria la Terra, per si mateixa, tenir capacitat suficient per a com-
pensar el CO2 suplementari originat per les activitats industrials? 
Es considerava que processos com la fotosíntesi, la fixació del CO2 per l’aigua del mar o pel 
sòl o la formació de les roques calcàries eren suficients per compensar el CO2 suplementari 
originat per les activitats industrials. 

e) Si continués aquesta tendència d’augment de la concentració de CO2 en l’atmosfera, indiqueu 
dos canvis importants que es podrien produir al planeta cap a final del segle XXI i les possi-
bles conseqüències que tindrien. 



(dues respostes correctes són suficients). Els canvis importants que es podran produir en el 
planeta cap a finals del segle XXI són: 
o Pujada del nivell del mar (15 a 95 cm) amb inundacions a les zones costaneres. 
o Disminució de l’albedo, que provocaria que les temperatures s’elevessin encara més. 
o Augment dels perillosos icebergs, com a conseqüència del desgel dels casquets polars. 
o L’oceà àrtic es descongelaria i l’aigua seria menys salada i menys densa, la qual cosa origi-
naria problemes a la cinta transportadora i als corrents oceànics. 
o Augment generalitzat de les temperatures de la troposfera, sobre tot als continents de 
l’hemisferi nord (entre 1,5 i 6,5 ºC). Disminució de les temperatures de l’estratosfera. 
o Canvis en la distribució de las precipitacions, segons les regions: inundacions, sequeres i 
huracans. Avenç dels deserts subtropicals. 
o Reducció de la qualitat de les aigües. 
o Reducció d’algunes glaceres de muntanya. 
o Alteracions en l’equilibri dels ecosistemes (les àrees de muntanya i de clima fred seran les 
més afectades). 
o Augment de les zones afectades per malalties tropicals. 
o En la zona mediterrània, en concret, disminució dels recursos hídrics, degut a l’augment de 
l’evaporació a causa de l’increment tèrmic i la disminució de les precipitacions. 

4.  

 
a) Escriviu, en els requadres, la seqüència de les variables esmentades en el text i poseu els sig-

nes de les relacions causals corresponents en els cercles. Digueu si es tracta d’un sistema en 
equilibri o en desequilibri. Justifiqueu la resposta. 

 
 

b) Les causes del desglaç són l’escalfament global i el canvi climàtic. Segons la notícia d’El Pa-
ís, el març del 1979 els satèl·lits van constatar una superfície glaçada de 16,5 milions de km2 a 
l’oceà Àrtic; el març del 2005 era de 14,8 milions, i el març del 2006, de 15,5 milions. Re-
centment, diversos mitjans de comunicació han publicat, però, que l’any 2007 es va arribar a 
l’extensió mínima de la coberta de glaç i que el 2009 va augmentar la superfície glaçada un 
9% respecte al 2007 i es va quedar en una extensió semblant a la del 2005. Calculeu el valor 
de la superfície coberta de glaç a l’oceà Àrtic el març de l’any 2007. (NOTA: anoteu les da-
des i operacions fetes). 
Sigui V = valor del 2007 
V + 9% = 14'8 milions de km2

 

V + 9 · V/100 = 14'8 
V = 13'57 milions de km2 



c) Per a valorar l’evolució aproximada del glaç a l’oceà Àrtic en els darrers anys, a partir 
d’aquestes dades de la premsa, feu una gràfica que representi la superfície de la coberta de 
glaç des del 1979 fins al 2009. 

 
d) Tenint en compte que està majoritàriament acceptat que la reducció del glaç a l’oceà Àrtic du-

rant els últims anys és un dels indicadors més importants de l’escalfament global, digueu si a 
partir de l’observació de la gràfica de l’apartat 2b podem dubtar de la veracitat de l’escalfa-
ment global. Justifiqueu-ho. 
L'observació d'aquesta gràfica no és suficient per dubtar de l'escalfament global. Encara que 
en els darrers dos anys hagi augmentat la superfície gelada de l'Àrtic, la qual cosa deu estar 
relacionada amb una davallada de la temperatura a la superfície de la Terra, aquest fet no es 
pot considerar important ja que s'han de tenir en compte 
tendències generals considerades al llarg de molts anys. 

 
 

5. El gràfic següent mostra l’evolució a l’Hemisferi Nord del contingut en diòxid de carboni i la 
temperatura els darrers 150 anys. La línia contínua correspon a l’evolució de la temperatura mit-
jana, mentre que la línia discontínua correspon a l’evolució del contingut en diòxid de carboni en 
l’atmosfera. 

 
a) Com s’anomena el fenomen que il·lustra el gràfic? 

El fenomen es coneix com escalfament global 
b) Expliqueu quina és la causa de la relació existent entre el contingut de CO2 i la temperatura 

mitjana de l’atmosfera. 
L’augment en la concentració de CO2 a l’atmosfera impedeix que la radiació d’ona llarga re-
flectida per la superfície terrestre pugui travessar-la, i per tant, evita que pugui escapar, amb la 
qual cosa fa augmentar la temperatura de l’aire 

c) En el gràfic següent es mostra l’evolució previsible del nivell mitjà del mar en dos possibles 
escenaris. En un primer escenari, si no es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera i 
aquestes continuen al mateix ritme que ara (cas A); en un segon escenari, si es redueixen les 



emissions (cas B). Indiqueu sobre el gràfic quina línia correspon a cada escenari (es descomp-
taran punts per assignació incorrecta). 

 
La línia contínua correspon al cas A i la discontínua al B 

d) Expliqueu per quins motius l’increment de temperatura mitjana al planeta pot fer augmentar el 
nivell del mar, i citeu un dels efectes possibles en el cas que no es reduïssin les emissions. 
Motius: 
- L’augment de la temperatura provoca la fusió dels gels permanents, principalment als pols, i 
augmenta la quantitat d’aigua dels oceans i el nivell mitjà del mar. 

- L’augment de la temperatura, sense que hi hagi desglaç necessàriament també fa augmentar 
el nivell del mar per dilatació. 

Efectes: 
- Àrees costaneres quedaran anegades. 
- Augment de la freqüència d’inundacions. 
- Reducció de l’àrea ocupada pels gels. 
- Subsidència de zones permanentment gelades. 
- Reajustament isostàtic. 

 
6. Si es manté el ritme d’emissions actual, es preveu que al voltant de l’any 2100 s’arribarà a un 

contingut atmosfèric de CO2 doble de l’existent en èpoques preindustrials. Per aconseguir una 
estabilització raonable del contingut de diòxid de carboni atmosfèric (450 ppm) s’ha 
d’aconseguir que al voltant de l’any 2025 les emissions de CO2 es redueixin als nivells de 1990 i 
que després disminueixin notablement per sota d’aquest nivell. La gràfica adjunta mostra 
l’evolució de les emissions de CO2 a Catalunya en els darrers anys (La Vanguardia, 18 de de-
sembre de 1997). 
A partir dels valors aproximats de l’any 1995 que es poden extreure de la gràfica, calculeu la 
quantitat de CO2 que supera l’emissió de 1990. Quin percentatge del total d’emissions de CO2 
serà necessari reduir a Catalunya per contribuir a aconseguir l’any 2025 l’estabilització aconse-
llada? A quina de les fonts emissores s’hauran d’aplicar mesures de reducció més estrictes? Qui-
nes normes es podrien dictar a Catalunya sobre el control de l’emissió de determinats gasos a 
l’atmosfera? 



 
 

Sector 
1990 1995 

Transport 9,6 13 
Indústria 9 7 
Energia tèrmica 2 5,4 
Domèstic i serveis 3.2 4,2 
Total en milions de tones 23,8 29,6 

La quantitat emesa de més a l’any 1995 és: 29,6 - 23,8 = 5,8 milions de tones de CO2. 
(5,8 : 29,6) x 100 = 19,59 % 
S’hauran de reduir aproximadament un 20% de les emissions, per retornar als nivells de 1990. 
Com es pot veure en la gràfica el sector dels transports és el que més emissions de CO2 aporta a 

l’atmosfera en aquests moments i és el que més ha incrementat les seves emissions en els 30 
anys en passar d’uns 6 milions de tones a més de 13. 

Les normes que s’haurien d’aplicar serien: prevenir, vigilar i corregir les situacions de contami-
nació atmosfèrica, determinar els nivells màxims d’immissió, fixar les característiques, quali-
tats i condicions d’ús dels combustibles, declarar les zones de l'atmosfera contaminada, decla-
rar les situacions d’emergència, establir estacions de vigilància, sancionar,... 

7. A la cimera de Buenos Aires (novembre de 1998), Robert Watson president del Panel Intergo-
vernamental para el Canvi Climàtic (IPCC) de la ONU, va advertir que el canvi climàtic pot tenir 
efectes catastròfics per a la salut humana:  "No hi ha dubte que estan augmentant les concentra-
cions de gases d'efecte hivernacle en l'atmosfera degut a l'ús de combustibles fòssils i de canvis 

en l'ús del sòl, i que els gasos escalfen l'atmosfera; tampoc hi ha dubte que el clima de la Terra 

ha canviat."  



Observa el següent gràfic i respon a les qüestions: 

 
a) Quin ha estat el creixement en valors absoluts (unitats de l'ordre de ppm.) de CO2 a l'atmosfera 

des de 1750 fins al 1990? 
Els valors de CO2 que es llegeixen a la gràfica són: de 280 ppm per l'any 1750 i de 360 ppm 
pel 1990. Segons els valors considerats el creixement en valors absoluts ha estat de: 360 ppm 
- 280 ppm = 80 ppm 

b) Segons la pitjor de les prediccions quin és el percentatge de creixement de CO2 a l'atmosfera 
des del període de 1990 fins a l'any 2100? 
El percentatge de creixement màxim esperat: ((700 ppm - 360 ppm)/ 360 ppm) x 100 = 94,4 
% o sigui, l'any 2075 hi haurà el 94,4 % més del valor actual 

c) El valor actual del CO2 és de 391 ppm. Quina tendència de les previstes per les gràfiques 
s’està seguint?  
La predicció d’emissions màximes de CO2. 

d) Si continués aquesta tendència d’augment de la concentració de CO2 en l’atmosfera, indi-
queu dos canvis importants que es podrien produir al planeta cap a final del segle XXI i les 
possibles conseqüències que tindrien. 

! Augment del nivell del mar per la dilatació de l'aigua de mar i pel desglaçament dels gels as-
sentats sobre terres fermes (Antàrtida, Alaska Grenlàndia, glaceres de les altes muntanyes). 
! Inundació de gran quantitat de sòl actualment molt poblat als deltes dels grans rius (Nil, 
Mississipí, Ganges, Mekong, ...) 
! Fam per la pèrdua de sòl fèrtil. 
! Grans desplaçament de població (lluites pel territori). 
! Canvis climàtics que tindrien implicacions en canvis de l’ús del sòl, particularment la trans-
formació en deserts de terres actualment fèrtils. 
! Extensió de malalties tropicals a latituds on actualment la temperatura atmosfèrica impedeix 
la seva difusió per manca del vector de transmissió (mosquits) en no trobar-se en les seves 
temperatures òptimes, i que l'augment de la temperatura podria afavorir. 
! Desglaçament d'alguns permafrost (sòls parcialment congelats) amb modificació de les con-
dicions abiòtiques dels ecosistemes. 
! Expansió de plagues. 
! Extinció d’espècies. 
... i totes aquelles altres que pugin tenir versemblança. 

8. Llegiu amb atenció el següent fragment adaptat del polèmic article que el conegut científic Ja-
mes Lovelock va publicar el 24 de maig de 2004 al diari The Independent. 

L’energia nuclear és l’única solució verda 



Sir David King, el científic en cap del Govern britànic, va poder veure-hi més 
enllà en afirmar que l’escalfament global representa una amenaça més seriosa 
que el terrorisme. I fins i tot potser hagi subestimat el problema, ja que, des que 
va emetre el seu judici, noves evidències de canvi climàtic suggereixen que po-
dria ser encara més seriós, i el major perill que hagi hagut d’afrontar la civilitza-
ció fins ara. 
[…] 
Què hauríem de fer, doncs? Podem continuar fruint d’un segle XXI més càlid 
mentre dura, i portar a terme accions de simple maquillatge, tals com el protocol 
de Kyoto, per amagar la vergonya política de l’escalfament global. 
[…] 
Però ens queden poques opcions amb sis mil milions d’habitants. No podem 
continuar extraient energia de combustibles fòssils, i no hi ha possibilitat que les 
opcions renovables –eòlica, mareomotriu, hidroelèctrica– puguin proporcionar 
prou energia i a temps. Si, com a mínim, disposéssim de 50 anys més, podríem 
convertir-les en les nostres fonts principals. Però no tenim 50 anys. El planeta ja 
està tan incapacitat pel verí pèrfid dels gasos d’efecte hivernacle que emetem 
que, encara que aturéssim tota la crema de combustible fòssil immediatament, 
les conseqüències del que ja hem fet es mantindrien durant 1.000 anys. Cada any 
que continuem cremant carboni empitjora la situació per als nostres descendents 
i per a la civilització. 
[…] 
L’ús d’àmbit mundial de l’opció nuclear com a font principal d’energia repre-
sentaria una amenaça insignificant en comparació amb els perills d’onades de 
calor intolerables i letals, i amb nivells marítims creixents que poden ofegar totes 
les ciutats costaneres del món. 
[…] 

a) Esmenteu dos problemes ambientals tractats a l’article. 
El problema del canvi climàtic (també s’acceptaran: escalfament global, increment de l’efecte 
hivernacle o efecte hivernacle), el dels recursos energètics i el dels riscos de l’energia nuclear. 

b) Segons l’autor, «les conseqüències del que ja hem fet es mantindrien durant 1.000 anys». Es-
menteu dos sistemes / processos que permetin eliminar els gasos d’efecte hivernacle en aquest 
període tan llarg. 
El carboni del CO2, principal responsable de l’efecte hivernacle, anirà sent absorbit per 
l’aigua del mar, el sòl i la vegetació. 

9. Com expliqueu que el balanç de l’aportació de CO2 a l’atmosfera procedent de la planta de bio-
massa (on es cremen restes vegetals per obtenir energia) sigui zero? 
La crema de biomassa emet CO2 a l’atmosfera, però es tracta de CO2 que havia quedat retingut al 
cicle biològic recent (absorbit pels vegetals en la fotosíntesi). Per tant, mentre no es cremi més 
biomassa de la que es genera a cada període (situació que seria evidentment insostenible), el ba-
lanç entre el CO2 absorbit per la biomassa per créixer i el CO2 emès en cremar-la és zero. 

 

10. Llegiu el text següent, publicat al suplement del diari El Punt el 25 de setembre del 2005. 

Déu i el medi ambient 

(dins: «Més que un huracà». Revista Presència, setembre del 2005) 

Abans que el Katrina toqués terra, Bush va dir públicament que la millor manera 
d’ajudar els estats del sud era pregant per ells. 
L’ultraconservadorisme religiós no afavoreix gens la ciència, però malgrat tot 
s’han començat a sentir veus crítiques sobre la política ambiental de 
l’administració republicana. No es tracta només del canvi climàtic i dels acords 
no signats de Kyoto. Segons els investigadors, l’extracció de petroli al golf de 



Mèxic i la navegació de petroliers han arrasat els aiguamolls que protegien de 
manera natural la costa. 

I. Casellas 
En referència als acords no signats de Kyoto: 

a) Expliqueu què es el protocol de Kyoto i quin objectiu es marca per al 2012. 
És un acord vinculant signat a la Cimera de Kyoto el 1997 que estableix que durant el període 
de 2008 a 2012 s’han de reduir les emissions dels sis gasos que més potencien l’efecte hiver-
nacle en un 5.2 % respecte de les emissions de 1990. 

b) Per què creieu que l’autor del text relaciona el canvi climàtic amb els acords no signats de 
Kyoto? 
Aquests gasos provoquen el que es coneix com efecte hivernacle, de manera que es produeix 
una major retenció de calor per part de la Terra i es modifica el balanç energètic global. 

11. En el protocol de Kyoto, signat el desembre del 1997, es va fixar com a objectiu la reducció en 
un 5,2 % de mitjana fins a l’any 2012 de les emissions de CO2 a l’atmosfera als països desenvo-
lupats, respecte a les emissions del 1990, amb la finalitat d’estabilitzar-ne la concentració a 
l’atmosfera. Perquè les reduccions no fossin tan dràstiques, es va parlar de mecanismes de flexi-
bilitat, dels quals van destacar la compravenda d’emissions, el Mecanisme de Desenvolupa-
ment Net i la inclusió d’embornals de carboni. Expliqueu en què consisteix cadascun d’aquests 
mecanismes de flexibilitat. 
La compravenda de drets d’emissió és una fórmula pensada per a permetre als països industria-
litzats de continuar (i fins i tot augmentar) les emissions de CO2 i alhora permetre el desenvolu-
pament dels països del 3r món. Consisteix en que aquests darrers països, si no emeten a 
l’atmosfera totes les tones de CO2 que tenen assignades, poden vendre aquests “drets d’emissió” 
a altres països que estiguin interessats. 
El mecanisme de desenvolupament net convida els països desenvolupats a invertir en projectes 
de reducció d’emissions en països en vies de desenvolupament. 
Es consideren embornals o claveguerons de CO2 tots els mecanismes que permeten eliminar-lo 
de l’atmosfera. Ho són els boscos, per la seva producció de biomassa que absorbeix de 
l’atmosfera una bona part d’aquest gas, i els sòls, com a reservori de matèria orgànica. Als països 
se’ls permet augmentar les emissions a canvi de plantar arbres o fer un ús del sòl que compensin 
el CO2 originat per les activitats industrials, centrals de carbó o vehicles. 


