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Bon dia! Ahir vam embarcar-nos a bord dels vaixells oceanogràfics. Sovint, les persones que estudien els organismes
dels quals parlarem avui també ho fan des d’aquests vaixells i utilitzen alguns dels aparells presentats ahir i d’altres
que us mostrarem avui.

Avui us explicarem moltes noves curiositats de l’Oceà, des de la perspectiva d’una acció que realitzem unes 20.000
vegades al dia. Se t’acut què pot ser? Abans que res, us demanarem que agafeu una bona alenada d’aire, inspireu i
expireu.

Ja ho heu fet? Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per començar!

Reflexionem: què respirem exactament?
Quan abans us hem demanat d’agafar aire al respirar, sabeu exactament què ha entrat al vostres pulmons?

La resposta seria aire. Però, què és, l’aire?

Podem definir l’aire com la substància gasosa, transparent, inodora (sense olor) i insípida (sense sabor) que envolta la
Terra i forma l’atmosfera; està constituïda principalment per oxigen i nitrogen, i per quantitats variables d’altres gasos
(argó, vapor d’aigua i diòxid de carboni).

En aquest vídeo (en anglès, de Peekaboo Kidz), ens expliquen què hi ha al darrere de les alenades d’aire: respirem
per obtenir oxigen de l’aire. Com expliquem, sense oxigen seríem com un cotxe sense combustible, necessitem
l’oxigen per a viure.

Un dels factors que ens permet estar vius als éssers humans és l’oxigen que tenim a l’aire. Aquest prové en major
mesura de l’Oceà, on van aparèixer els primers organismes productors d’oxigen que van fer habitable la Terra per als
éssers humans i altres animals. Potser havies sentit a dir que la vida, tal i com la coneixem avui en dia, prové de
l’Oceà. Ara potser pots entendre millor una de les raons principals del perquè.

Aquest oxigen prové principalment de plantes (tant marines com terrestres), de macroalgues i de bona part de la vida
planctònica (que inclou microbis i petits organismes aquàtics).

Avui ens concentrarem en aquesta vida planctònica, bastant desconeguda i fascinant.

Escoltem la veu de l’experiència
Les persones que estudien el plàncton ens expliquen què és i per què és tan important.

En aquest vídeo, la investigadora Claudia Traboni ens introdueix a l’apassionant món del plàncton, amb especial
èmfasi als organismes productors d’oxigen: el fitoplàncton i el mixoplàncton.

En aquest altre vídeo, la investigadora Magda Vila es concentra en explicar-nos què és el fitoplàncton, per què és tan
important i ens parla d’un fenomen molt curiós: les marees roges.

I si encara tens dubtes de tot el que fa el plàncton per nosaltres aquí Nature et dona 5 raons per les quals donar les
gràcies al plàncton per tot el que fa per nosaltres!

Vídeo de Claudia Traboni Vídeo de Magda Vila

Doncs ja ho veus. El plàncton amaga molts secrets i molts dels seus organismes fan la fotosíntesi, convertint diòxid de
carboni (el que expulsem quan expirem) en oxigen (el que captem quan inspirem i necessitem per a viure). No et
sembla increïble el que poden arribar a fer organismes tan petits?

Activa’t amb la fotosíntesi
Et proposem ballar amb aquest vídeo (en anglès) al ritme de la fotosíntesi, el procés tan important que estem
explicant avui a través del qual s’obté l’oxigen que ens permet viure.

A més, com que la cançó està en anglès, podràs practicar i millorar l’idioma!

Cercar

#OCEACASA
Porta l'Oceà a casa i sent
l'Oceà com la teva llar amb
les activitats, vídeos i
recursos variats que
trobaràs aquí per
submergir-te al món marí.
Si t'agrada, comparteix-ho
en xarxes amb el hashtag
#OCEACASA

Més recursos
L’indescriptible Chiloé – II

Una visita recalcitrant

Parlem de la Mediterrània – I

La Ciència que volem

Contacta’ns!
Comparteix les teves
experiències amb les
activitats escrivint-nos al
correu electrònic
oceanliteracy@icm.csic.es.
Sortejarem premis
exclusius entre els
participants! 

Si tens dubtes o vols fer-nos
algun comentari o
suggeriment, pots
escriure’ns, estarem
encantats d’escoltar-te!
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Enigma: descobreix el fitoplàncton
Et proposem resoldre el següent trencaclosques per descobrir com són els organismes del fitoplàncton (vista al
microscopi).

Fitoplancton (Claude
Carré)

Nota: Dificultat mitjana. Podràs canviar la dificultat del trencaclosques i cronometrar el temps que trigues en fer-lo, al mateix
enllaç. 

Posa’t a prova
Posa a prova el que has après amb les activitats de la unitat didàctica “Plàncton” d’El Mar a Fons. Et proposem que
vegis el vídeo i facis les activitats del document enllaçat a la dreta. Podràs fer el teu propi mòbil amb organismes del
fitoplàncton i diferenciar entre fitoplàncton i zooplàncton.

Reforça la observació! Dibuix per acolorir
Pots posar a prova el teu vessant més observador acolorint aquests organismes que formen part del fitoplàncton que
hem preparat per a tu (vista al microscopi):

Descarrega fitoplàncton per acolorir. Dibuix d’en Jordi Corbera.

Envia’ns els teus dibuixos a oceanliteracy@icm.csic.es! Volem fer un àlbum amb les aportacions de tots els
participants, no volem que falti el teu!

Ciència ciutadana: investiga el plàncton amb una xarxa casolana! 
El grup de recerca d’Ecologia del Zooplàncton de l’ICM mostra, al seu canal de YouTube, un senzill tutorial de com
construir a casa una xarxa de plàncton amb materials reciclats. 

Per a veure el plàncton, necessitem un microscopi. A “Foldscope” t’expliquen com fer el teu propi microscopi amb
origami.

Si fas un mostreig de l’aigua, segur que trobaràs molts microorganismes ben diferents. Alguns els podràs veure a
simple vista com a petits puntets en moviment, uns altres es deixaran veure amb la lupa o el microscopi. No et
preocupis si no saps quins són, si els fotografies, pots pujar les imatges al projecte de ciència ciutadana Natusfera, i
la comunitat d’usuaris, entre ells persones expertes, t’ajudaran a identificar les espècies!

Reflexió final
Al principi del dia d’avui comentàvem que l’aire era inodor, incolor i insípid, però sovint l’aire que respirem no és així.
Per què? Doncs perquè en aquesta substància gasosa a vegades hi ha altres partícules que donen olor i color a l’aire.
Sovint, aquestes substàncies són molt perjudicials per la nostra salut i per això hauríem de defensar poder tenir un
aire net, per poder seguir respirant i captant l’oxigen sense riscos per a la nostra salut. Quina llàstima seria que tot el
treball dels organismes per donar-nos oxigen per viure el més bé possible fos en va!

Aquí, per exemple, pots consultar la qualitat de l’aire a Barcelona. Avui, 8 d’Abril de 2020, la qualitat és bona arreu. No
obstant, això, per desgràcia, és un fet excepcional, fruit d’haver reduït considerablement les nostres activitats diàries,
com per exemple les associades a la indústria i el transport. Haurem de veure què passarà quan tot el que estem
vivint ara acabi i puguem tornar a la nostra vida i quefers quotidians.

Des d’aquí et convidem a defensar que l’aire que respires sigui de màxima qualitat, doncs és i serà un dels reptes que
tenim i tindrem la societat. Pensa que respirem 20.000 vegades al dia de mitjana, i que respirar és probablement
l’activitat diària més important que fem, doncs ens manté vius. No podem estar tranquils si l’aire que respirem no és
de la millor qualitat possible!

Pots aprendre més sobre el tema i fer sentir la teva veu per exemple al web de Qualitat de l’Aire de l’Ajuntament de
Barcelona. Aquesta és la ciutat que més coneixem perquè és on treballem nosaltres. No obstant, si vius en un altre
territori, t’encoratgem a buscar com fer sentir la teva veu a l’ajuntament del teu municipi o plataforma més adient.

Paraula del dia
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Submergeix-te més
Plankton chronicles (Crónicas del Plancton)

El Proyecto Crónicas del Plancton es una serie documental que combina el arte y la ciencia, revela la belleza y la

diversidad de los organismos que viajan a la deriva de las corrientes.

“El gran viaje del plancton”

Cuento ilustrado elaborado por el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC (IIM-CSIC).

Proliferacions d’algues nocives

Pots aprofundir en els teus coneixements sobre proliferacions d’algues nocives en aquesta secció d’ICM Divulga en

català i castellà.

“La presència d’escumes i mucílags al mar, un fenomen de causes naturals” Article al blog de l’ACA.

També pots seguir les novetats del projecte Ostreorisk.

Articles “DE CERCA”:

“Espuma marina” Josep-Maria Gili, Dolors Blasco y Claude Carré (2001)

“Cuando el mar cambia su color” Magda Vila y Raul Torán (2002)

“La toxicidad de Ostreopsis” Magda Vila y José M. Franco

Fitopasión

En el web “Fitopasión” (en castellà), podràs seguir aprofundint en els teus coneixements sobre el fitoplàncton.

Fins demà!

Esperem que t’hagi agradat acompanyar-nos en el dia d’avui. Demà, continuarem amb un dels temes dels que menys
ens agrada parlar però que és molt necessari parlar-ne: de la brossa al mar. Aprofundirem en aquesta problemàtica.
Hi vols aportar el teu granet de sorra per ajudar a solucionar-ho? Demà parlarem també de com podem actuar per
ajudar a alleugerir el problema.

Vols que t’avisem per e-mail?  Subscriu-te i t’enviarem cada matí la temàtica del dia.

Comenta, pregunta, interacciona!

Per afegir un comentari simplement has d’escriure el teu nom o àlies i afegir un correu electrònic. No és necessari
registrar-se, és molt senzill! Recorda d’utilitzar sempre el mateix àlies, així et podrem reconèixer. El correu electrònic
serà privat, però ens servirà per posar-nos en contacte amb tu si volem enviar-te algun regal.
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