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En les capes de gel d'una glacera es guarda informació del moment en què la neu es va depositar. A 
mesura que la neu es va acumular es va anar compactant. En compactar-se es van generar cavitats o 
bambolles que encara hui conserven en el seu interior una mostra segellada d'aire del passat.

Un equip internacional de científics va realitzar una perforació a gran profunditat a l'Antàrtida que va 
aconseguir extraure una columna de gel de 3.270 metres de llarg. Les últimes capes d'eixa mostra 
contenen informació de fa 800 mil anys. Estudiant eixos cilindres de gel, els científics poden revelar 
l'evolució de l'atmosfera a través dels anys i reconstruir el clima passat.

En esta gràfica veiem com vària la concentració de CO2 atmosfèric al llarg del temps. Si ens remuntem al 
passat veurem que el màxim es va aconseguir fa 330.000 anys amb 298,6 parts per milió (línia 
horitzontal). Hui superem l'aterridora xifra de 400 ppm!

TESTIMONIS DE GEL

Concentració de CO2 atmosfèric en els últims 800 mil anys.

Com ho sabem? 
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Col·labora amb els docents del departament d'anglés perquè l'alumnat adquirisca vocabulari relacionat 
amb el calfament global. Com a material de suport es pot usar la següent infografia.

Activitat interdisciplinària
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https://deepice.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/05/DEEPICE_LANDSCAPE_FINAL_CC.pdf


Experimenta amb el gel

Materials:

- 1 globus.
- Una mica d'aigua.
- Congelador.
- Lupa.
- Llanterna.

Procediment:

• Ompli un globus amb aigua fins que forme una esfera d'uns 15 
centímetres de diàmetre.

• Deixa eixir l'aire de l'interior del globus de manera que només 
quede aigua.

• Lliga el globus i posa'l en el congelador. Deixa’l un parell de dies 
perquè  l'aigua del seu interior es congele completament.

• Talla el làtex del globus de manera que quede només l'esfera de 
gel.

• Observa el gel amb la lupa per a veure les estructures que s'han 
format en el seu interior. Pots il·luminar l'esfera amb una llanterna 
o la llum d'un mòbil per a apreciar millor els detalls a contraclaror.

Què ha passat?

• L'aigua del globus es congela de fora cap a dins. El gel es congela 
formant cristalls transparents, però l'aire i altres impureses 
formen bambolles.

• Una esfera de gel sense bambolles d'aire seria completament 
transparent, però tindrà tonalitats blanques si conté bambolles. 
Això és pel fet que quan la llum incidix sobre eixes bambolles es 
dispersa en totes direccions.

SOS PLANETA

a l'Antàrtida es concentra el 
90% de tot el gel del món. Si es 
fonguera, el nivell de la mar 
augmentaria uns 60 metres.
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NASA's Goddard Space Flight Center / 
Ludovic Brucker
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Què ha passat?

• Quan l'aigua es congela, augmenta el seu volum. Per això no és bona 
idea posar una botella plena d'aigua en el congelador. Quan el gel es 
fon ocorre el contrari, és a dir, disminuïx el seu volum. Així que quan 
el gel que estava surant en l'aigua es fon, no es derrama l'aigua per 
damunt de les vores del recipient.

Experimenta amb el gel

Investiga:

Col·loca l'esfera de gel en un recipient amb aigua. S'afona o flota?

• Què opines de la frase: “Això només és la punta de l'iceberg”?

• Anem a comprovar que quan un iceberg que flota enmig de l'oceà es fon no augmenta el nivell de l'aigua. 

 - Col·loca l'esfera de gel en un recipient i ompli'l amb aigua fins que el nivell arribe a la vora del 
recipient. 

 - Deixa que el gel es fonga. Ha variat el nivell de l'aigua?

• Dibuixa com serien cadascun 
d'estos icebergs si poguérem 
veure la part submergida.
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el 89% del volum d'un 
iceberg es trova 
submergit en l'aigua.
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