
UNITAT 4: L’ATMOSFERA. Fitxes síntesi. 
 
1. Completa la següent taula sobre el paper protector i facilitador de vida de la atmosfera: 

PAPER DE LA 
ATMOSFERA 

QUI REALITZA 
EIXE PAPER? 

QUÈ PASSARIA SI NO EXISTIRA 
EIXE PAPER DE L’ATMOSFERA? 

EL SEU PAPER ÉS 
PROTECTOR O 

FACILITADOR DE 
VIDA? 

SITUACIONS EN QUÈ 
L’ACTIVITAT HUMANA 

INTERFEREIX EN L’ACCIÓ 
PROTECTORA O 

FACILITADORA DE VIDA 
Protecció radiacions 

ultraviolades 
Capa d’ozó 

(estratosfera) 
Efectes sobre el desenvolupament de 

qualsevol ésser viu (sobre la pell: 
cremades, càncer..., sobre la vista: 

ceguera, cataractes... sobre les 
defenses: deteriorar sistema 

immune). 

PROTECTOR Utilització CFC,  gasos 
clorofluorocarbonis presents als 

aerosols, refrigerants dels 
frigorífics i als sistemes d’aire 

condicionat. 

Absorció del rajos X i 
gamma (radiacions 
solars més potents i 

energètiques) 

Termosfera 
(Ionosfera) i 
mesosfera 

INVESTIGA: efectes sobre el 
desenvolupament dels éssers vius 

principalment càncers. 

PROTECTOR X 

Desintegració de 
meteorits petits 

transformant-se en 
estreles fugaces 

Mesosfera INVESTIGA: impacte de meteorits 
sobre la Terra. 

PROTECTOR X 

Acció reguladora de 
les temperatures 
(efecte hivernacle 

natural) 

El diòxid de 
carboni i el vapor 

d’aigua, entre 
d’altres 

La Terra tindria unes temperatures 
mitjanes que no superarien els 

-18ºC 

FACILITADOR DE 
VIDA 

Amb la combustió dels derivats 
del petroli i carbó i la destrucció 
de boscos que redueixen el CO2 

a l’absorbir-lo. 
Possibilita el procés de 

fotosíntesi 
Diòxid de carboni No hi hauria vida FACILITADOR DE 

VIDA 
Destrucció de fotosintetitzadors 

(algues i vegetals) 
Possibilita el procés de 
la respiració cel·lular 

Oxigen No hi hauria vida FACILITADOR DE 
VIDA 

X 

Possibilita la síntesi de 
proteïnes 

Nitrogen No hi hauria vida FACILITADOR DE 
VIDA 

X 

Possibilita el cicle del 
aigua i els fenòmens 

meteorològics 

Vapor d’aigua No hi hauria aigua líquida disponible 
per als éssers vius. 

FACILITADOR DE 
VIDA 

X 



2. Completa la següent taula on apareixen tres conseqüències de la contaminació ambiental a nivell planetari, els seus efectes de deteriorament del medi 
ambient i possibles accions i hàbits que contribueixen a la solució. 
 

CONSEQÜÈNCIES DE LA 
CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA A NIVELL 
PLANETARI 

DETERIORAMENT DEL MEDI 
AMBIENT 

QUIN CONTAMINANT 
HO PROVOCA? 

ACCIONS/HÀBITS AJUDEN A LA 
SOLUCIÓ (Generals i Individuals) 

Increment de l’efecte 
hivernacle 

Calfament global i canvi climàtica 
provoquen: 

-gel glaceres es fon provoca augment 
nivell del mar 

-alteració cicle hidrològic provoca 
pluges torrencials i desertització 

-alteració distribució animals provoca 
propagació al·lèrgies i malalties 

tropicals 
-desaparició ecosistemes provoca 

desaparició espècies 

Diòxid de carboni que 
prové de la combustió dels 
derivats del petroli i carbó i 

la destrucció de boscos 
que redueixen el CO2 a 

l’absorbir-lo. 

G: Netejar i depurar gasos produïts 
en les indústries així com 

controlar i reduir emissions. 
Incentivar la reforestació. 

I: Disminuir el consum energètic. 
Substituir fonts d’energia no 

renovables per les renovables. 
Reduir residus, reutilitzar i reciclar 

tan matèria com energia. 

Destrucció capa d’ozó Efectes sobre la pell: enrogiment, 
cremades, càncers... 

Efectes sobre les defenses del cos: 
augment de les malalties infecciones 

i la seua gravetat. 
Efectes sobre la vista: ceguera, 

cataractes prematures... 
Altres efectes: afecta creixement de 

les plantes i al nombre de fruits, 
pèrdua de fitoplàncton... 

CFC,  gasos 
clorofluorocarbonis 

presents als aerosols, 
refrigerants dels frigorífics 

i als sistemes d’aire 
condicionat. 

G i I: no utilitzar CFC 

Pluja àcida Contaminació del aigua i del sòl 
Destrucció vegetació 

Òxids de nitrogen i sofre 
emesos per la indústria 

que es combinen amb el 
vapor d’aigua de 
l’atmosfera i es 

transformen en àcids que 
precipiten amb la pluja. 

G: Netejar i depurar gasos produïts 
en les indústries. 

I: 

 


