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1. INTRODUCCIÓ 

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió. Segons si es refe-
reix al món, a una regió o a una localitat concreta es parla de clima global, clima local o microclima 
respectivament. Per a l'estudi del clima se sol analitzar durant un període mínim de trenta anys els 
elements del temps: la temperatura, la humitat, la pressió, els vents, les precipitacions, etc. Hi ha una 
sèrie de factors que poden influir sobre aquests elements: la latitud geogràfica, l'altitud del lloc o la 
distància que el separa de l'oceà o del mar. El clima difereix del temps atmosfèric, en què el temps 
atmosfèric descriu les condicions a curt termini d'aquestes variables en una regió determinada.



La proximitat del mar influïx sobre les temperatures i dóna més humitat. Les brises que s'originen en les regions 
costaneres atenuen la temperatura de les diferents estacions. Així, aire càlid quan és hivern i aire fresc quan és 

estiu. Així, les zones pròximes a la costa reben la influència del mar i tenen temperatures més suaus. A l'hivern fa 
menys fred i a l'estiu menys calor que en l'interior.

Una alta continentalitat, en canvi, accentua l'amplitud tèrmica. Provocarà hiverns freds i secs i estius calorosos i 
secs.

La continentalitat és el resultat de l'alt calor específica de l'aigua, que li permet mantenir-se a temperatures més 
fredes a l'estiu i més càlides a l'hivern. El que és el mateix que dir que l'aigua posseïx una gran inèrcia tèrmica. 
Les masses d'aigua per tant, són el més important agent moderador del clima. És l'oscil·lació tèrmica diària, a 

major amplitud tèrmica major diferència de temperatures entre el dia i la nit.



CLASSIFICACIÓ

La classificació climàtica clàssica descriu els climes del món en funció del seu règim de 
temperatures i de precipitacions.

-Clima àrid

-Clima tropical

-Clima mediterrani[modifica 

-Clima alpí

-Clima continental

-Clima atlàntic

-Oceànic d'estius secs

-Clima polar[modifica 



CLIMA ÀRID

Es deu a diferents causes, com la disposició del relleu o la presència de corrents marins freds que 
condensen la humitat i donen origen a deserts costaners. El medi natural desèrtic es localitza en les 
proximitats dels tròpics de cada hemisferi, entre els 15 i 35 graus de latitud aproximadament

CLIMA TROPICAL

En aquest tipus de clima es veuen pluges no molt regulars les quals no superen els 2.000 
mm anuals. Això dóna la possibilitat que es creïn les sabanes i també la possibilitat d'una 
varietat d'espècies de fauna i flora.



CLIMA MEDITERRANI

El clima mediterrani és una varietat del clima subtropical (en el clima mediterrani típic), o del clima temperat (en el cli-
ma mediterrani continentalitzat) que es caracteritza pels seus hiverns temperats; i els estius secs i calorosos.

El clima mediterrani també és un clima amb pluges estacionals. Però la seva distribució és la inversa a la del clima tropical. No 
plou gaire a l'estiu, el que genera un gran estrès hídric. D'altra banda, als mesos d'hivern hi pot arribar a gelar.

 Així doncs, el clima mediterrani és una barreja de clima temperat amb característiques tropicals, cosa que l'enriqueix 
d'elements de la flora d'ambdues latituds.

CLIMA ALPÍ

El clima alpí correspon a les característiques climàtiques dels territoris situats per sobre de la línia superior de vegetació 
arbòria.

En general la taxa adiabàtica de l'aire, que tendeix a expandir-se i disminuir la seva temperatura amb l'increment de l'al-
titud, explica la baixada de les temperatures.

A latituds mitjanes es consideren alta muntanya a partir d'una altitud entre 1.200 i 2000 m. En general l'alta muntanya 
comença allà on ja no es pot practicar l'agricultura (per manca de calor estival)i on no hi ha hàbitats humans perma-
nents.



CLIMA CONTINENTAL

El Clima continental és conegut així al clima rigorós on les diferències de temperatures entre l'hivern i estiu són enor-
mes, així mateix amb el dia i la nit, els estius són calents i els hiverns molt freds, sempre hi ha gelades a l'hivern 

El clima continental també es pot considerar un clima determinat modificat i extremat per l'absència temperat del mar, 
així a les zones interiors equatorials de Brasil, nord de l'Argentina i el centre d'Àfrica es pot parlar d'un clima continental, 
però amb característiques tropicals, on el fet diferent són les grans amplituds tèrmiques diàries, encara que seguirien sent 
tropical.

CLIMA ATLÀNTIC

El clima atlàntic o clima oceànic es caracteritza per unes temperatures suaus i abundants pluges a causa de la 
proximitat a l'oceà, a les costes occidentals dels continents. Els hiverns són suaus i els estius frescos, amb una os-
cil·lació tèrmica anual petita (10 °C de mitjana). Les precipitacions són abundants i estan ben distribuïdes encara 
que amb un màxim hivernal.

Les característiques de temperatura varien entre els climes oceànics subtropicals des d'un punt de vista tèrmic, 
però preval més comunament un règim mesotèrmic, amb hiverns frescos però no freds i estius tebis, però no ca-
lents



CLIMA POLAR

El clima polar es caracteritza per tenir gairebé de manera permanent temperatures per sota de 0 
°C. Les precipitacions són molt escasses, la humitat relativa de l'aire és molt baixa i habitualment 
amb forts vents, la qual cosa fa encara més hostils les condicions de vida en aquest clima.

El clima polar es dóna principalment als dos pols terrestres, el de l'hemisferi nord, al nord del 
cercle polar àrtic, i el de l'hemisferi sud, al sud del cercle polar antàrtic. Als pols les temperatures 
són molt baixes perquè els raigs solars arriben molt inclinats respecte a la superfície terrestre.
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