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Bloc I “… explorem què anem a fer.”
“...exploramos qué vamos a hacer.”
Actividad
“...exploramos
1.- Llig atentament
qué vamos
el següent
a hacer.”
text. Quan hages

acabat de llegir-ho, subratlla en cada paràgraf les 4 paraules que
consideres més importants.

Text 1:
Una exploració geogràfica és una activitat que consisteix a viatjar per a descobrir
llocs nous o redescobrir-los….
En aquesta unitat didàctica us convidem a realitzar una exploració mitjançant un
viatge que ens porte a conèixer el que penses dels problemes de la Terra. Ho iniciarem
recorrent l'espai natural del riu Clariano on es troba el Pou Clar.
Segurament us estareu preguntant, i per què hem d'explorar? Bé, doncs mireu, els
paisatges que tenim avui en la Terra es deuen a una història que els astrònoms han calculat
entre 4.400 i 4.510 milions d'anys, una història de canvis geològics, climàtics, hidrològics,
biològics i humans.
La Terra és un planeta en el qual succeeixen fets i esdeveniments. Algunes vegades
succeeixen de forma brusca, com a tsunamis o inundacions que fan desaparèixer les cases
on viu la gent. Altres vegades ocorren de manera més sigilosa, com el de l'escalfament
global que fon més de pressa el gel dels pols.
Sovint escoltem notícies de problemes mediambientals: el canvi climàtic o problemes
que tenen conseqüències per a la vida dels éssers vius i de l'aspecte (fisonomia) dels llocs
del planeta. Nosaltres som part integrant del planeta i la Terra és el lloc on vivim, on ens
relacionem, del qual ens alimentem i on compartim les nostres emocions. Així que, igual que
ens preocupa allò que pot ocórrer en la nostra casa, ens ha preocupat per què es
produeixen aquests canvis en el medi ambient i quines conseqüències pot tenir en el futur.
A Ontinyent, sense anar més lluny, tenim el Pou Clar per a explorar i conèixer.
Aquest és un lloc on naix el riu Clariano i en el qual potser has estat alguna vegada. Bé, si
no has estat allí mai, és probable que ho hages vist en algunes imatges o que hages sentit el
seu nom a gent del teu voltant, en la premsa o en internet. En el Pou Clar no sempre hi ha
la mateixa aigua. Aquesta realitat hidrogràfica ens pot servir per a entendre com es
produeix i què està passant en el nostre entorn més proper. Aquestes inquietuds ens han
portat a voler contestar una pregunta que ens venim fent i ens preocupa:
Ens seguirem banyant en el Pou Clar?
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Activitat 2.- Després d'haver posat en comú amb la classe
les paraules que t'han semblat més importants i que per a tu definien
el text, respon a aquestes qüestions:
 Ara escriu una frase que resumisca el que t'ha cridat l'atenció
del text 1.
 Inventa un bon títol per al text 1
 Selecciona 6 paraules del text 1 que per a tu es poden
relacionar amb la pregunta ens seguirem banyant en el Pou Clar?

 Treballa amb el teu equip, poseu en comú les 6 paraules que
es poden relacionar o tinguen alguna cosa que veure amb la pregunta
ens seguirem banyant en el Pou Clar? En quines paraules coincidiu i en
quins no?
Un quadre de doble entrada serveix per a organitzar les nostres
idees, comparar la informació i reflectir els resultats de la posada en
comú.
 Emplena el següent quadre 1 amb els resultats que heu
obtingut.
Quadre 1

Paraules

Ens seguirem banyant en el Pou Clar?

En les que
coincidim

En les que no
coincidim
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Activitat 3.- Estem prenent contacte amb el problema que
hem de resoldre. Fixa't en la següent conversa, et passa el mateix?
Josep
Escolta, gent, en la classe de Socials no m’acabe
d’assabentar de què va açò.. sabeu de què parlen?
18:10

Toni
Jo tampoc m’he assabentat molt.
18.12

Maria
Deien una mica que calia explorar la Tierra, el clima, i
també alguna cosa del Pou Clar. Abans ja hem estat
parlant-ne i hem emplenat un quadre.
18:13

Josep
Tot açò és una mica diferent d'altres anys. Parlaven
d'alguna cosa sobre de banyar-se en el riu, no?
18:14

Nerea
Ah, sí!, el Clariano! Ah, sí, el Clariano, el que passa per
ací, per Ontinyent. Es tracta d'averiguar si anem a seguir
banyant-nos en el Pou Clar.
18:14

Josep
I què fem per a contestar a aquesta pregunta?
18:15

Doncs, per a estudiar aquest assumpte i amb l'objectiu de
resoldre el problema anem a fer una exploració geogràfica.
Per a apuntar les dades que ens siguen necessaris, farem el
seguiment mitjançant un diari que completarem durant la classe.
Necessitarem un quadern per a exposar les nostres idees, ampliarem
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els nostres coneixements i analitzarem els interrogants que ens van
sorgint. Haurem de fer una eixida per a inspeccionar el Pou Clar,
cercarem informació en la xarxa, realitzarem i exposarem treballs
per equips en la nostra aula de geografia. Omplirem la classe d'amb
dibuixos, fotografies, documents, murals i gràfics que ens ajuden en
la nostra exploració. Serà una labor en la qual podem convidar a les
nostres famílies, amistats, professorat i la gent d'Ontinyent a la
nostra aula, perquè sàpien si ens seguirem banyant en el Pou Clar quan
siguem més majors. Com podem observar, anem a realitzar diverses
tasques per a estudiar el problema.
De tot allò que anem a fer…
Quines tasques penses que et van a agradar més i
quins menys? Quina tasca et serà més fàcil i quin
més difícil?
09:00

Les tasques que més em van a agradar són:

09:01

I les tasques que menys em van a agradar són::

09:04

Tasca més fàcil:
Tasca més difícil:
09:07
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Ja hem vist el que anem a fer en aquesta unitat didàctica, i ara,
abans de res, necessitem saber què pensem sobre el problema.
La qüestió de si ens seguirem banyant en el Pou Clar és un
assumpte que ens concerneix a tots, per tant, les teues opinions
són molt importants per a conèixer què pot ocórrer i també és
important saber que pensem ara, així quan hàgem acabat la unitat
didàctica, podrem comprovar i contrastar les nostres idees.

Activitat 4.- Quina és la teua opinió?
Ens seguirem banyant en el Pou Clar?, Què en penses?
Redacta en unes cinc o deu línies quines són les teues idees al
respecte i explica-nos-les.
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Bloc II “……explorem les nostres idees.”
“ALLÒ QUE SABEM NOSALTRES DEL POU CLAR”

Com dèiem al principi del quadern volem saber si ens seguirem
banyant en el Pou Clar: ens fa falta estar al tant de per què a vegades
hi ha molta aigua i altres vegades no. Açò ens exigeix plantejar-nos
altres qüestions per a obtenir pistes i noves reflexions que relacionen
els fets reals amb els coneixements i aclarir idees sobre l'aigua en el
Pou Clar.
Així que explorem. Aquestes són les qüestions: saber on està,
com és i què succeeix amb l'aigua en aqueix lloc.

Activitat 1
Com podem saber on està el Pou Clar?
Una de les tasques importants per a l'exploració d'un lloc és
conèixer la seua localització, però no tothom sap on està i com arribar
allí.

Exercici A.- Imagina que has d'explicar a una persona que viu
en qualsevol part del món com localitzar el Pou Clar.
 Sovint, per a transmetre aqueixa informació, ens recolzem en
materials o mitjans que faciliten l'explicació i comprensió del que hem
de transmetre. Amb quins materials o mitjans et recolzaries tu per a
explicar-li a qualsevol persona com pot arribar al Pou Clar?

 Quina informació donaries, què li explicaries perquè sabera
on està el Pou Clar?
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Ejercicio B.- Fixa’t en el següent mapa A i després
contesta a les preguntes.

Mapa A

 Què penses que representa aquest mapa A? Tots els mapes
d'un lloc es representen igual? Mira els països, es distribueixen en el
planisferi de manera real?, estan proporcionats o distorsionats?, i els
continents, és la seua grandària igual a la realitat? què opines?
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 Quins elements apareixen en aquest mapa A perquè ens
puguem orientar? Quina informació penseu que ens ofereixen aquests
elements?

Observem ara aquests altres mapes B, C, D i I. Com veuràs, ens
ofereixen diferent informació sobre un espai. Fixa't, sobretot, com
com apareix representada la informació referent al Riu Clariano- Pou
Clar

Mapa B
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Mapa C
Mapa D

Mapa E
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Exercici C.- Treball en equip i posada en comú. Ara emplena
el següent quadre 2 per a saber el tema, els elements que apareixen i
la informació que ofereixen els mapes anteriors.
Cuadro 2: mapas

MAPA

De què
parlen: tema

Elements
que apareixen

A

B

C

D

E
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Informació
que ofereix

Com hem vist tenim algunes idees sobre el seu significat i volen
dir-nos els mapes.

Exercici D.- Ara que hem vist el que sabem entre tots sobre
la informació que ofereix un mapa i amb ajuda dels mapes A B C D i E:
 Què caldria tenir en compte aquesta persona forastera si
vinguera a explorar el Pou Clar?

 Infereix quina informació dels mapes li pot servir a qualsevol
persona que no ha estat abans a Ontinyent per a saber:
a) On està?
b) Com és el clima?
c) Quin tipus de paisatge es pot trobar en el Pou Clar?
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Activitat 2
Què fer per a saber com és el Pou Clar?
Exercici A.- Dibuixa, a continuació, com és, quina idea tens de
Pou Clar-Riu Clariano.
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Exercici B.- El dibuix ens aproxima al paisatge que recordem
del Pou Clar.
 Enumera els elements que has utilitzat en el teu dibuix per a
descriure el paisatge del Pou Clar

Treball en equip i posada en comú per a precisar què sabem
sobre els elements del paisatge i per què ho sabem.
Comença, en equip, a emplenar el següent quadre amb tots els
elements que apareixen en els vostres dibuixos.
 Completa aquesta taula amb la resta d'equips de la classe

Posa els elements atenent a les següents
consideracions
Coincidim 4 o 5 de Coincidim 2 o 3 de No
coincidim
cap
l’equip
l’equip
membre de l’equip

 Reflexionem en la classe sobre les següents qüestions i fer
un xicotet resum de quatre línies resumint les raons per les quals es
dibuixen els elements.
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Quines idees, records o experiències ens porten a triar els
elements dibuixats? Per què coincidim en alguns elements? Quines són
les raons per les quals hem posat aqueixos elements? I per què hi ha
elements que només han posat una persona? Quina explicació ens
poden donar del perquè han posat aquests elements que no han posat
altres membres del grup? Què modela el paisatge?

Anem a relacionar en el següent quadre 3 els elements que heu
posat en els vostres dibuixos amb els factors que intervenen en el
paisatge del Pou Clar.
Quadre 3: paisatge

Factors

Elements que defineixen el paisatge del
Pou Clar

Relleu i sòl
Clima
Acció humana
Fauna

Vegetació
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Exercici C.- Segurament, entre els elements que apareixen en
els vostres dibuixos, trobem l'aigua. Però us heu preguntat alguna
vegada D'on brolla l'aigua de Pou Clar?
Explica el que penses redactant
l'estructura que utilitzes en el diari.

les

teues

idees

.

Actividad 3
Com podem saber què ocorre en el Pou Clar?
Llig el següent text

Text 2:
A Ontinyent o en el poble on vivim, anem d'un costat a un
altre, quedem amb gent que coneixem per a fer coses, ens
desplacem per a anar al col·legi o per a comprar menjar. A
vegades quedem en el parc o en alguna casa per a estar junts i
divertir-nos. Quan estem en un espai natural com el Pou Clar,
també fem activitats. Molts de nosaltres ja hem estat en el Pou
Clar i sabem amb què ens entretenim. Però, i els altres? Per què
van allí? Què fan? En què s'entretenen? Per a què utilitzen
aqueix lloc? Com es relacionen amb l'entorn natural?
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amb

Exercici A.- Escriu la teua opinió sobre què es fa en el Pou
Clar? Per a açò tria primer unes 4 paraules clau del text anterior que
t'ajuden a desenvolupar el que vols dir.

Exercici B.- Per a tenir una idea completa del que anem a
investigar ens interessa saber quines són les opinions i problemes que
ens podem trobar en el Pou Clar.
Per açò anem a escoltar una entrevista a la presidenta de

l'Associació d'Amics del Pou Clar.

Penses que hi ha altres problemes a més dels que apareixen en
l'entrevista? Per què?

Clar:

Explica de forma breu els problemes que penses que té el Pou
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Bloc III “….explorem nous conceptes.”
“QUÈ HEM DE SABER QUE NO SABEM? “

En els anteriors blocs hem vist algunes de les idees que
tenim respecte al Pou Clar. Hem treballat de manera que
ens ajude a respondre al fet de per què hi ha aigua o no hi
ha aigua en el riu Clariano i en el Pou Clar, i, per tant, si
seguirem gaudint del nostre entorn natural.
Recordem què hem fet per saber-ho:
1. Llegit textos, subratllar, triar paraules clau
2. Relacionar textos amb preguntes
3. Organitzar les nostres idees completant quadres de doble
entrada
4. Escriure i resumir les nostres idees
5. Treballar en equip
6. Posar en comú en classe
7. Explicar que anem fer a part del quadern
8. Comparar informació de mapes
9. Dibuixar el Pou Clar
10. Relacionar factors i elements
11. Hem escoltat el que opinen altres persones d'Ontinyent

I recordarem el que hem explorat per a concretar les
quines idees tenim:
1. Contestar ens seguirem banyant en el Pou Clar?
2. Explicar a una persona que viu en qualsevol part del món
com localitzar el Pou Clar
3. Reconèixer en mapes on està, quin clima i paisatge
caracteritza el Pou Clar.
4. Deduir factors i característiques que interaccionen en el
paisatge del Pou Clar.
5. Investigar què fa la gent quan va al Pou Clar
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6. Prendre consciència dels problemes que existeixen en el
nostre entorn, com és el cas del Pou Clar.

Activitat 1
I ara ens fa falta un “Guió de treball” per a resoldre el
problema sobre l'aigua i el Pou Clar.
Revisem el que hem fet per a saber què necessitem estudiar.

Exercici A.- Fem una posta en comú i amb les vostres aportacions
elaborarem un quadre complet de la classe sobre els factors i els elements
que defineixen el paisatge del Pou Clar.
Quadro 3 Revisió dels factors del paisatge

Clasificació
Factors

Elements que defineixen el paisatge del Pou
Clar

Relleu i sòl

Clima

Vegetació

Fauna

Acció humana
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Segons la teua opinió, dels factors que apareixen en el quadre
anterior, relleu-sòl, clima, vegetació, fauna, acció humana:
 Quin factor en concret influeix de forma més important en el
fet que hi haja aigua o no hi haja aigua en el Pou Clar?

 Raona la teua resposta.

Arribats a aquest punt, el clima i l'acció humana es
relacionen amb un fenomen que cridem canvi climàtic.
Moltes persones, avui dia, posen l'accent en el canvi climàtic
com a factor que altera, desestabilitza l'equilibri ecològic i intervé en
els problemes mediambientals.
Observa els següents còmics
Vinyeta 1

Vinyeta 2
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Vinyeta 3

Vinyeta 4

Vinyeta 5

Vinyeta 6

En reflexionar sobre les raons del canvi i la manera de
reaccionar, comprovem com es relacionen els problemes amb els fets
reals d'avui i del futur.
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Exercici B.- I tu, amb quina vinyeta t’identifiques més?, què
penses sobre el canvi climàtic?

 Treball en equip per a completar el quadre. Posa un títol a
cada vinyeta i explica què volen dir les vinyetes en relació amb el canvi
climàtic. Quina idea transmet cada vinyeta?
Quadre 4: canvi climàtic

Vinyeta

Títol

Idees

1
2
3
4
5
6
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 Treball amb tota la classe. Elabora un quadre de doble
entrada que relacione el canvi climàtic i el Pou Clar.

Vinyeta

Títol

Idees

1

2

3

4

5

6

 Escriu una frase que arreplegue la vinyeta amb que t'identificaves i
les idees que han eixit sobre ella en l'anterior quadre.
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Activitat 2
En el fet que hi haja aigua o no en el Pou Clar intervé
el clima, l'acció humana i el canvi climàtic. Però, abans
d'estudiar-los i comprovar les relacions que hi ha entre ells,
coneguem millor l'espai del Pou Clar.
Fixa't en el següent mapa F del terme municipal d'Ontinyent.
Llig uns textos extrets del DISE (Estratègies de Desenvolupament
Urbà Sostenible) de l'Ajuntament d'Ontinyent en el document 1.

 Reconeixes els llocs que s'apareixen en la part inferior del
mapa? Aquests llocs descriuen el terme municipal d'Ontinyent. Quina
informació diries que ens ofereix el mapa sobre la hidrologia del
terreny?
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Com podràs observar a continuació, el document 1 ens ofereix
bastant informació sobre el Pou Clar. Sabies que els documents
tècnics de l'ajuntament d'Ontinyent tenien informació que ens
interessarà per a saber més sobre el Pou Clar?

Document 1
El Pou Clar és el paratge fluvial més important del municipi i alberga
importants valors naturals i paisatgístics. El riu Clariano naix allí mateix i en els seus
primers metres configura un seguit de pous excavats per l'aigua sobre roca calcària
conformant un paisatge ben singular de formes arredonides i de tranquil·les làmines
d'aigua. La forta vinculació d'aquest paratge amb els i les ontinyentins /ontinyentines ha
fet que cada pou tinga un nom, que de dalt a a baix es diuen “Pou dels Esclaus”, ”Pou
Clar”, “Pou Gelat”, “Pou de la Reixa”, “Pou Fosc” i “Pou dels Cavalls”. La bona
accessibilitat ens permet caminar per la seua ribera gaudint del contrast dels colors de la
roca, l'aigua i els baladres, i també d'un bany revitalizante a l'estiu en les aigües més
fresques de la contornada……..
Així mateix, Ontinyent compta amb un paratge natural protegit que alberga
2.871,20 Ha, 22,89 % respecte a la superfície del municipi (12.543 Ha). Es tracta del
Pou Clar (129 Ha) i la Serra de l’Ombria (2.728 Ha) un conjunt de muntanyes abruptes
situat al sud del terme municipal que alberguen llocs d'alt valor ecològic i
mediambiental.
Ací brollen els principals ullals d'aigua que alimenten el riu Clariano en el seu
tram inicial, i que proporcionen als ciutadans una zona d'esplai natural, ja que
existeixen diversos “tolls” (una espècie de basses formades en la mateixa penya del llit
del riu) on es pot prendre el bany des de la primavera fins a la tardor. També es troben
en aquest paratge abrics amb pintures rupestres, jaciments arqueològics i antics molins
hidràulics, i mereix també destacar-se la vegetació existent en les riberes d'alguns
barrancs. Al paratge natural es pot accedir-se pels camps i pistes forestals que parteixen
de l'esmentada CV-81 i de la carretera CV-655, que enllaça Ontinyent amb Fontanars.
Existeixen a més múltiples possibilitats associades al senderisme, ja que, a més de la
sendera europea GR-7, existeixen altres itineraris com el PR-V 122, que uneix
Ontinyent amb Bocairent i altres camins rurals tradicionals ens conduiran fins a
Agullent, Alfafara, Bocairent, Banyeres de Mariola i Beneixama.
En el mes de juliol de 1994 a causa d'un espantós incendi forestal quasi tota la
superfície boscosa d'Ontinyent es va cremar (quasi 6.000 hectàrees d'aquest terme
municipal) i actualment només es poden apreciar conjunts arboris en la zona de Fuset i
els Gamellons. Malgrat les actuacions engegades per a reforçar la cura i vigilància del
paratge, sobretot des que és reconegut com a espai protegit, a causa de la gran afluència
de gent, sobretot en període estival, existeix un gran risc de deteriorament del sòl i
qualitat paisatgística de l'entorn.
Font: Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible. Ajuntament Ontinyent.

Exercici A.-

Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre.
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Exercici A.- Anem a ordenar la informació que ve en el mapa F
i en el document 1, de manera que puguem usar-la més endavant. Són
dades que cal conèixer sobre el Pou Clar.
Completa la següent taula. Afig les característiques i dades que
consideres que falten.
Quadre 5: Aspectes que caracteritzen el Pou Clar
Característiques
del Pou Clar

Dades

Paisatge
Relleu
Acció humana
Comunicacions
Valor ecològic
Problemes
medioambientals
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Els mapes són representacions geogràfiques que aporten
informació sobre un lloc o un territori. Ens poden ser d'ajuda a l'hora
de reconèixer on està un lloc i com arribar fins a allí. Els diferents
tipus de mapes contenen uns elements bàsics perquè es puguen
interpretar, com l'escala, la llegenda, el títol, les coordenades
geogràfiques o els punts cardinals, entre uns altres. En els mapes
també poden aparèixer altres elements com la toponímia (nom propi
que identifica un lloc), els signes convencionals, colors, altres detalls.
La imatge d'un lloc depèn del punt de vista. Açò ho va poder
comprovar John Glenn en 1962, en ser el primer astronauta a
realitzar òrbites al voltant de la Terra, en la seua càpsula ”Frienship
7”.

Document 2
Quan l'astronauta John Glenn tornava del seu primer vol orbital va expressar amb
perplexitat: “I can see the whole state of Florida just laid out like on a map”. Malgrat
l'excepcionalitat del punt de vista que tenia Glenn en aqueixa oportunitat, el seu comentari
sintetitza i expressa una manera de percebre els mapes àmpliament compartit en gran part de
les societats modernes: sembla que els mapes mostraren el món i, més encara, aqueixa
possibilitat de visualitzar-ho que ofereixen sovint ens porta a oblidar que, en realitat, mai
vam tenir l'oportunitat d'observar-ho amb els nostres propis ulls. L'anècdota de Glenn
il·lustra l'eloqüència que han tingut i tenen els mapes per a organitzar les nostres idees sobre
un objecte que creiem conèixer (la Terra o porcions d'ella) encara que, curiosament, mai vam
veure.
Font: “Imagen cartográfica e imaginarios geográficos. Los lugares y las
formas de los mapas en nuestra cultura visual” de Carla Lois.
Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales.
Vol. XIII, núm. 298, 1 de septiembre de 2009.

L'autora de l'anterior text 2 ens parla dels mapes. Aquests ens
permeten veure llocs que no hem vist abans i serveixen com a
organitzadors de les nostres idees sobre el terreny.
Podem realitzar un mapa i organitzar-lo en el nostre cervell. Un
lloc ho coneixem per allò que ens han dit, hem vist o hem llegit. Podem
traslladar les idees que tenim a un paper i la nostra imatge mental del
mapa la representem mitjançant línies, punts, marques o símbols que
coneixem i ens són comuns, de manera que tots entenguen el que
significa.
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Recorda el document 1, pensa que eres com John Glenn i estàs
mirant des d'un punt no molt llunyà, per exemple, el cel que cobreix el
terme municipal d'Ontinyent. Què posaries en un mapa per a
representar el riu Clariano i el Pou Clar?
Utilitza la informació del document i del mapa F per a fer el teu
propi mapa del riu Clariano on aparega de forma explícita el Pou Clar.
Imagina't que eres un cartògraf, tens un encàrrec per a una persona
que no coneix el terme d'Ontinyent i ha de fer un recorregut
pel Pou Clar. L'encàrrec consisteix a fer-li un mapa perquè puga
recórrer-ho i fer un informe. Usa la informació de l'exercici anterior.
Fes el teu mapa del Pou Clar
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Exercici B.- Explica amb detall que has volgut representar
en el mapa.

ACTIVITAT 3
Com diem, saber per què hi ha aigua o no hi ha aigua
en el Pou Clar

està relacionat

amb

conèixer

el

clima

d'Ontinyent.
Acostem-nos a la idea de què és el clima. Proposem una definició.
Per a açò fa falta saber la diferència entre temps atmosfèric i clima.
Aclarim termes i recordem què és un factor i què és un element .

Un factor és una circumstància que afavoreix que es produïsca
alguna cosa, per exemple, per què tenim set? Els factors són les
circumstàncies o causes que generen que tinguem sigueu: que faça
calor, que estiguem fent un exercici esportiu i que a més hàgem
menjat alguna cosa molt salat.
Ara vegem el que és un element amb l'exemple següent: tenim
set. Quins elements ens mostren les causes que tinguem sigueu?: suor
(estem suant), sequedat (tenim la boca seca), augmenta la nostra
temperatura corporal, busquem l'aigua al nostre al voltant…
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Exercici A.- Si obrim les finestres de la classe podem fer-nos
preguntes com: què estic veient en el cel, què estic notant, quin temps
fa…….
A continuació llig les següents frases. Relaciona cada frase amb
clima o oratge, segons pertoque.

1.- L'any passat la temperatura mitjana d'Ontinyent va ser de 16'2º.

2.-Avui fa molta calor.

3.- El paisatge d'Ontinyent és mediterrani.

4.- Ahir va haver-hi una inundació en el centre històric d'Ontinyent.

5.-

A

l'estiu

el

riu Clariano

està

més

sec

que

a

l'hivern.

Ara escriu dues frases que incloguen la paraula oratge i dues frases
que incloguen la paraula clima que siguen diferents als anteriors
enunciats.
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Exercici B.- Analitza amb la classe totes les frases en relació
amb els conceptes de clima i el temps atmosfèric. Una vegada feta la
posada en comú reflectiu els resultats en el següent quadre de doble
entrada.

Conceptes clars

Frases errònies

Frases correctes

CLIMA

ORATGE O
TEMPS
ATMOSFÈRIC

Ara, respon vertader o fals a les següents afirmacions. Si
consideres que són falses, indica per què i escriu un enunciat que siga
vertader.
1.- Per a tu la definició de clima, inclou la definició d’oratge?
2.- Tu creus que la definició de clima inclou la successió regular
d’oratges?
3.- Per a tu la definició de clima, suposa l’oratge que fa un dia
determinat?
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Exercici C.- Vegem en el següent vídeo la definició que fa el
meteoròleg sobre l’oratge o temps atmosfèric i el clima. Comprova on
has col·locat les frases errònies i correctes i corregeix-les si és
necessari.
https://www.eltiempo.es/videos/curiosidades-meteorologicas-conmaldonado/que-diferencia-hay-entre-clima-y-tiempo

Escriu ara la teua definició d’oratge i de clima.
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Estudiar

les

característiques

més

importants

del

riu Clariano, significa conèixer la xarxa fluvial que ho conforma.
La hidrografia és la ciència que s'encarrega, però, necessita
coneixements

que

provenen

del

camp

de

la

geologia,

la

hidrologia i la climatologia. És a dir, necessita saber les
característiques del sòl, de les aigües i del clima.
 ¿Recordes algunes característiques del sòl i de les aigües del
Pou Clar i el riu Clariano?

Exercici D.- El següent document 3 és un informe tècnic que
inclou informació sobre la climatologia del teu municipi.
En llegir atentament el document, veuràs que apareixen els
factors que generen el clima d'Ontinyent.
Document 3
CLIMATOLOGIA.- La comarca de la Vall d'Albaida s'enquadra en els climes del sud
de València i nord d'Alacant. El terme d'Ontinyent, amb dues serralades que ho
flanquegen i una àmplia vall central obert cap al N-NE, a 40 Km de la costa, facilita
l'entrada dels corrents d'aire humit del mediterrani que influeixen en les precipitacions,
similars al de la plana litoral plujosa, però les temperatures, per l'altitud i
la continentalitat, són més fredes i amb major oscil·lació anual; un altre típic tret
mediterrani present és la sequera estival, de juny a agost, causada principalment per la
marcada preponderància durant aquesta estació d'altes pressions en altitud i inversions
de subsidència que detenen els ascensos. Factors tots ells que condicionen al seu torn
de manera directa la distribució de la vegetació conformant els pisos bioclimàtics.
Font: Plan especial para la minimización del impacto territorial en
el suelo no urbanizable de Ontinyent. Ajuntament d`Ontinyent.
Estudio de integración paisajística, páginas 18-19. Año 2014.
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Treball en equip

Elabora un quadre amb les característiques del clima d'Ontinyent.
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 Una vegada fet, poseu-ho en comú amb els altres equips, i,
entre tota la classe, completeu el quadre de les característiques del
clima d'Ontinyent.

36



Bloque IV “….explorem el clima i el canvi
climàtic a Ontinyent.”
“¿QUÉ TENEMOS QUE SABER QUE NO SABEMOS? “

La meteorologia és una ciència que ajuda a l’estudi de la
climatologia

mitjançant

l’obtenció

atmosfèriques

(temperatura,

de

diverses

dades

precipitació,

insolació,

pressió,

humitat, vent,..). Aquestes dades les proporcionen les estacions
meteorològiques que indiquen l’oratge a cada moment.
Els registres de les estacions meteorològiques, documents
oficials, notícies dels mitjans de comunicació, etc., són “Fonts
per a l'estudi del Clima” que aporten dades per a la nostra
exploració i estudi sobre el clima d'Ontinyent.

Activitat 1
Prop de vosaltres hi ha una estació meteorològica on es poden
comprovar les dades dels instruments que indiquen l'estat de
l'atmosfera.

Exercici A.- Completa el quadre relacionant els elements
necessaris per a conèixer el temps atmosfèric amb els instruments
que aporten les dades en l'estació atmosférica i la seua magnitud.
Elements físics

Instruments de mesura

Temperatura
Pluviositat
Insolació
Pressió atmosfèrica
Humitat
Vent
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Magnitut que ho medeix

Exercici B.- Fes la teua pròpia fitxa de recollida de dades
atmosfèriques de l'estació meteorològica. En la fitxa ha d'aparèixer
el lloc, l'any, el mes, el dia, l'hora, l'element atmosfèric, l'instrument
que ho mesura i la dada de l'instrument. Després pren dades de cada
instrument i registra'ls en la fitxa que has elaborat.
Elabora ací la teua fitxa i, una vegada finalitzada, compara-la
amb les altres. Finalment, reelabora una fitxa amb el teu equip de
treball.
Any

Lloc/estació:

Element

Instrument

Dada

Dia

Humitat

La climatologia és la ciència que s'ocupa de l'estudi dels
climes. Estudia els canvis, les variacions i les seues causes per a
poder explicar i classificar els climes de la Terra.
CARACTERITZACIÓ CLIMÁTICA

El clima d'Ontinyent es caracteritza per ser un clima mediterrani fred amb
certes característiques d'interior… Les dades facilitades per l'Institut
Meteorològic de València són: Temperatura mitjana anual: 17,9;
Temperatura mínima: -1,5ºC; Temperatura màxima: 41ºC, Humitat: 52% ;
Velocitat Vent: 4 Km/h
Estudi d'Integració Paisatgística de la Modificació del Pla General d'Ontinyent per a
establir l'Ordenació Detallada dels sectors de sòl residencial extensiu SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 i
30. Pàgina 21. Desembre 2009.
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Activitat 2
Una manera d'estudiar i identificar un clima és mitjançant els
climogrames. Es tracta de representar gràficament en un sistema de
coordenades l'evolució de la temperatura i pluviositat en un lloc
durant un any.

Exercici A.- Aprenguem a elaborar un climograma mitjançant
un tutorial d'internet
https://es.slideshare.net/cati1garcia/cmo-hacer-un-climograma
 Què dades apareixen en un climograma?

Exercici

B.-

Realitzem ara la nostra pràctica sobre
climogrames amb les dades de l'estació meteorològica del Colegio La
Concepción (Franciscanos) a Ontinyent i de l'atles climàtic de la
Comunitat Valenciana.

Dades de l’any 2016 a Ontinyent
Mes

Temperatura

Pluviositat

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12,6 12,3 12,3 15,6 18,6 24,0 26,5 25,8 23,9 19,7 13,2 10,2

0,8

12,6 39,2 79,4 31,6 1,0

2,4

11,4 17,8 34,8 57,6 453,0

Mitges anuals del 2016
Temperatura mitja anual
17,89 º C
Pluviositat mitja anual
741,6 l/m2

 Elabora un climograma amb les dades anteriors de 2016.
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 Fixa’t ara en les dades de l’any 1961 per Ontinyent
Mes

Temperatura

Pluviositat

G

F

8,3

11,9 11,7 17,0 20,0 20,9 24,6 24,1 22,4 17,0 11,8 11,3

10,2 2,8

M

1,9

A

2,4

M

J

69,3 9,9

J

A

21,5 2

S

O

32,5 83

N

D

86,1 17,1

Mitges anuals del 1961
Temperatura mitja anual
16,76 º C
Pluviositat mitja anual
358,7 l/m2

 Elabora un climograma amb les dades anteriors de 1961.
Ens servirem de les dades i els gràfics (Climogrames) que han
resultat per a analitzar el clima d'Ontinyent

Exercici C.- Observa la diferència entre les dades i el
climograma del 2016 amb el de 1961. Fixa’t en els mesos i en la relació
que tenen les dades amb les estacions de l’any. Contesta:
 A simple vista, què és el que més et crida l'atenció de les
dades i els climogrames?

 Quines diferències observes entre les temperatures dels dos
climogrames?

 Quines diferències observes entre la pluviositat dels dos
climogrames?
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 Quines variacions de temperatura o pluviositat et semblen
significatives, importants?. Indica-les i explica què volen dir. Què
significa que hi haja diferències de temperatura o pluviositat en un
mateix mes, però en anys diferents? I en les temperatura i pluviositat
mitjana anual?

Exercici D.- Posa en comú i estableix unes conclusions de les
vostres comparacions i anàlisis de les dades i climogrames de 2016 i
1961 d'Ontinyent

Conclusions sobre temperatura:

Conclusions sobre pluviositat:
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Exercici E.- Per a comprovar si ls nostres conclusions són
certes, vegem les següents dades. Dades de l’any 1975 per a
Ontinyent
Mes
Temperatura
Pluviositat

G

F

M

10,9 10,3 11,1

A

M

J

J

A

S

O

N

12,6 14,8 20,0 25,8 24,1 20,3 16,8 12

10,5 13,8 141,5 41,9 72,5 51,2 9,1

44,8 15,4 29,8 7,3

D
7,6
99,4

Mitges anuals del 1975
Temperatura mitja anual
15,75 º C
Pluviositat mitja anual
537 l/m2

 Elabora un climograma amb les dades anteriors de 1975 per a
contrastar-les amb les dels anys 1961 i 2016.

 Després d’observar les dades i el climograma de 1975.
Es confirmen les conclusions de la classe? o hi ha algún canvi, quin?

 Elabora un quadre comparatiu final amb les conclusions dels
anys 1961, 1975 i 2016.
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Igual pensàvem que, sent dades i climogrames del mateix
lloc i amb el mateix clima, els resultats es repetirien o tindrien
xicotetes variacions d'un any a un altre.
Provem

amb

una

seqüència

d'anys

més

llarga,

en

climatologia per a observar els canvis i variacions del clima
s'estableix per conveni una sèrie d'observació de cada 30 anys.
Vegem que ocorre a Ontinyent.
Aquestes sèries de 30 anys ens aportaran informació per a
saber si està canviant el clima a Ontinyent?

Activitat 3
A més dels climogrames, podem observar el comportament de la
temperatura en gràfics que arrepleguen la temperatura mitjana en
sèries de 30 anys.

Exercici

A.- El següent gràfic mostra la mitjana de

temperatures d'Ontinyent de 1961 a 1991
ºC

ºCº

MITJANA TEMPERATURES
1961 - 1991

19
18
17
16

15
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

14

 Pel que fa a la temperatura en aqueixos 30 anys, interpreta la
gràfica, qué ens indica? Et pot ajudar detenir-te en les variacions,
pics màxims, mínims i tendència de la línia que marca la temperatura
mitjana.
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Exercici B.- Posem la calculadora en marxa i comprovem si hi
ha canvis o no hi ha canvis en les temperatures registrades a
Ontinyent durant els últims quasi seixanta anys. Concretament en els
períodes 1960 a 1989, tots dos inclusivament (trenta anys) i del
període 1990/2016 (vint-i-set anys).
Temperatures mitjanes del període 1960/1989 (30 anys)
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
16,1 16,8 15,9 15,8 16,6 16,2 16,4 15,7 15,8 15,0 15,8 14,5 14,6 15,1 15,4
Suma i calcula la temperatura mitja de 1960 a 1974. Tm1: _____
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
15,5 15,2 16,5 16,3 16,6 16,0 16,6 16,5 15,9 16,3 17,1 16,2 16,0 15,8 15,8
Suma y calcula la temperatura media de 1975 a 1989. Tm2: ____
Media de los treinta años (de 1961 a 1989):Tm1+Tm2=

: 2 = ___ºC

Temperatures mitjanes del període 1990/2016 (26 años)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
15,3 15,5 15,3 14,9 17,2 17,2 15,3 15,9 16,6 17,0 17,1 17,1 16,6 16,0
Suma i calcula la temperatura mitja de 19690 a 19789 Tm3: _____

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15,9 15,9 16,7 17,1 17,1 17,9 16,7 17,2 17,5 17,6 19,1 18,3 17,9
Suma i calcula la temperatura mitja de 1975 a 1989. Tm4: ____
Media de los 27 años (de 1990 a 2016):Tm3+Tm4=

: 2 = ___ºC

Diferència en graus de les temperatures mitges entre les sèries de 30 i 27
anys:
 Per què i quines conseqüències té aquesta diferència de
temperatura mitjana en la Terra?
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 Pel que fa a la temperatura en aquests altres 27 anys,
interpreta la gràfica, què ens indica? Et pot ajudar detenir-te en les
variacions, pics màxims, mínims i tendència de la línia que marca la
temperatura mitjana.

ºc

MITJANA TEMPERATURES
1992 - 2016

19
18
17
16
15
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

14

Observa què ocorre si sobreposem les dues gràfiques de sèries
de 31 (negre) i 25 (roig) anys de temperatura.

ºC

MITJANA TEMPERATURES
1961 - 1991 ( NEGRE )
1992 - 2016 ( ROIG )

19

18
17
16

15
1961 / 1992
1962 / 1993
1963 / 1994
1964 / 1995
1965 / 1996
1966 / 1997
1967 / 1998
1968 / 1999
1969 / 2000
1970 / 2001
1971 / 2002
1972 / 2003
1973 / 2004
1974 / 2005
1975 / 2006
1976 / 2007
1977 / 2008
1978 / 2009
1979 / 2010
1980 / 2011
1981 / 2012
1982 / 2013
1983 / 2014
1984 / 2015
1985 / 2016
1986
1987
1988
1989
1990
1991

14
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Exercici C.- S'ha registrat alguna diferència important entre
les temperatures de tots dos períodes? Quin? Hi ha canvi climàtic?
Per què? Escriu la teua resposta de manera completa, de la mateixa
manera que escrius el teu diari: primer deixa clara la idea més
important del paràgraf i, a continuació, la desenvolupes amb més
deteniment i acompanyada de dades concretes.

Coneixies aquesta notícia?

“La sequera més dura que va castigar el Pou Clar en la seua
història”

Alguna cosa insòlita va succeir en el Pou Clar fa 15 anys. Aquest preuat paratge
natural ontinyentí va quedar completament sec, sense una gota d'aigua al juliol de l'any
2000 per primera vegada en la seua història. En el mes d'octubre del mateix any, les
pluges que es van produir van ser insuficients per a regenerar-ho. Des del Col.lectiu
Ecologista La Balarma es manifestaven amb contundència sobre aquest tema "no s'han
notat en gens les pluges d'aquestes últimes setmanes en la recarrega d'aqüífers
del Pou Clar". No obstant açò, els especialistes indicaven que les gotes caigudes sí
havien servit per a pal·liar parcialment la sequedat de la vegetació, que ha absorbit
l'aigua ràpidament, ja que estaven necessitades d'aquest ben. "Fent un càlcul aproximat
aquest aigua es pot haver infiltrat de 8 a 10 centímetres i açò no afecta als nivells dels
aqüífers que es troben a molta més profunditat". Una de les solucions que podria salvar
la vida al Pou Clar d'aquesta dramàtica situació, era que es donara en aquells moments
un període humit de continuïtat amb pluges moderades perquè disminuïra la sequera
viscuda en els últims mesos.
http://periodicontinyent.com/fa_mes_de/la-sequia-mas-dura-que-castigo-al-pou-clar-en-suhistoria/
Publicat en El periòdic d’Ontinyent
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22 octubre 2015

Exercici D.- Segur que coneixes a algú que tinga més o menys
aqueixa edat. Investiga, pregunta'ls a persones del teu entorn que
hagen viscut a Ontinyent si recorden fets significatius relacionats
amb la sequera i la inundació en els períodes 1960 a 1989, tots dos
inclusivament (trenta anys) i del període 1990/2016 (vint-i-set anys).
 Escriu ací els fets i anys que has trobat en la teua recerca casolana i
comparteix-los amb la classe. Elabora un quadre de fets i dates que
responguen a inundacions o sequeres a Ontinyent.

Ara per a finalitzar la UD contesta a la pregunta
Ens seguirem banyant en el Pou Clar?
Contesta-la com si redactares un resum de la unitat, un xicotet
informe que continga tot el que hem conegut per mitjà de la UD i el
quadern de camp de l'itinerari al Pou Clar. Passos per a fer aquest
resum:
1- Recapitula la informació que s'ha anat detallant en els
diferents blocs
2- Ordena tota la informació que tens per temes, problemes i
solucions.
3- Prepara't un esquema del que vols dir (recorda els quadres) i
avant.
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Aquest treball ha comptat amb finançament del Pla Nacional de R+D+i del Govern
d'Espanya (EDU2015-65621-C3-1-R) i cofinançat amb fons FEDER de la Unió
Europea.
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