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Màster en Física______________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Meteorologia i Oceanografia Descriptives 
Codi: 10106 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1 
Semestre: 2n 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 
 

Professorat: 
Professor/a responsable 
Nom: Gomis, Damià    Contacte: damia.gomis@uib.es 
Altres professors/ es 
Nom: Ramis, Climent    Contacte: cramis@uib.es 
Nom: Monserrat, Sebastià   Contacte: s.monserrat@uib.es 

 
Prerequisits:  

Llicenciat en Ciències o Geografia. 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 

Característiques climàtiques de la Mediterrània occidental. Ciclogènesi mediterrània i pluges 
intenses: situacions meteorològiques desencadenants. Dinàmica marina: fronts de talús i corrents 
associats, afloraments costaners i circulació termohalina. Variabilitat del nivell del mar: marees, 
forçament atmosfèric, cicle estacional i variabilitat interanual. 

 
 

Objectius 
Específics: 

1. Domini dels conceptes bàsics de fluids geofísics. 
2. Aprenentatge en els conceptes d’escala temporal i espacial aplicats a la dinàmica atmosfèrica i 

oceanogràfica. 
3. Coneixement de les escales de variabilitat atmosfèrica i oceanogràfica dominant a la conca 

mediterrània. 
4. Coneixement, a nivell de processos, dels mecanismes generadors de la variabilitat observada. 
5. Millor coneixement del mitjà geogràficament més proper. 
6. Interpretació de la informació pública difosa de manera rutinària sobre la matèria (imatges de 

satèl·lit, anàlisis i prediccions). 
 
Genèrics: 



 2
 

1. Aplicació dels coneixements adquirits a l’explicació de fenòmens quotidians. 
2. Divulgació dels conceptes adquirits cap a un públic no expert. 

 
 

Continguts 
• Escales temporals i espacials en fluids geofísics. Escalat de les equacions del moviment. Principals 

números adimensionals. 
• Característiques climàtiques de la Mediterrània occidental. 
• Ciclogènesi mediterrània i pluges intenses: situacions meteorològiques desencadenants. 
• Sistemes convectius de mesoescala: observació remota (radar i satèl·lit). 
• Dinàmica marina: descripció dels fenòmens dominants a la Mediterrània a diferents escales espacials 

i temporals. Instruments de mesura. Sensors remots. 
• Corrents induïts per diferències de densitat: ajust geostròfic en fronts i remolins. Exemples: els girs 

anticiclònics del mar d’Alborà i els fronts de talús de la costa peninsular i balear. 
• Corrents induïts per vent: els grans girs oceànics i els afloraments costaners. Exemple: l’aflorament 

de Màlaga. 
• Circulació termohalina: formació d’aigua profunda i la seva importància a escala planetària. 

Exemple: formació d’aigua profunda al golf de Lleó. 
• Variabilitat del nivell del mar: les diferents escales i mecanismes de forçament. 
• Oscil·lacions d’alta freqüència: ones de plataforma i fenòmens de ressonància associats. 
• Marees: mecanisme i corrents de marea. 
• Variabilitat de nivell del mar a escala subinercial: forçament atmosfèric. 
• Cicle estacional i variabilitat interanual. 
• Tendències decidals i interdecadals de nivell del mar. 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus d’agrupació  Hores per a 
l’estudiant 

E1, E2, E3, E4 Classe presencial Mitjana 26 
G2 
 

Presentació treball 
en grup 

Mitjana   2 

E1, E2, E3, E4 Tutoria Petita   2 
E1, E2, E3, E4 Estudi teòric  65 
E5 Estudi pràctic  10 
G1, E6 Treball teòric  10 
G1, E6 Treball pràctic  10 
E6 Activitats 

complementàries 
   3 

 
En aquesta assignatura el 10% de les activitats presencials es realitzaran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i acompliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

Presentació per part de l’alumne d’un treball que s’haurà de fer en grup i exposar davant dels 
altres grups. 

 
Criteris de qualificació: 

100%: exposició de treball en grup. 
 

Bibliografia 
- BARRY, R. G.; CHORLEY, R. J. Atmósfera, tiempo y clima. Ed. Omega, 1999. 
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- HOLTON, J. R. An introduction to dynamic meteorology. 3a ed. Academic Press, 1992. 
- LOCKWOOD, J. G. World climatology: an environmental approach. Ed. Edward Arnold, 1974. 

CD: The Weather Machine. 
- MONSERRAT, S.; TINTORÉ, J. Oscil·lacions del nivell de la mar a cales i ports, 1998. 

(Vídeo.) 
- POND, S.; PICKARD, G.L. Introductory Dynamical Oceanography. 2a ed. Butterworth-

Heineman, 1a ed. Pergamon Press, 1995. 
- TOMCZAC, M. Introduction to Physical Oceanography. 
- http://www.cmima.csic.es/mirror/mattom/ index2.html 
- http://www.puertos.es/index.jsp 
- http://noserc.met.no/DS/avhrr_aot.html 
- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 


