
III jornades d’intercanvi d’experiències STEAM; 28-29 juny 2022,  ICE-UdL, Lleida. 

Enlairament d’un globus-sonda a l’estratosfera.  
Ponent, Francesc Barrachina i Vilaplana



De dia, de quin color és el cel ?



És evident, no?



Efectivament !!

N  E  G  R  E



I es veuen els estels



Veiem el cel blau per efecte de la difusió de la llum del Sol a 
l’atmosfera del planeta (difusió de Rayleigh )…i per cert, el Sol NO 
és groc, a l’espai es veu blanc.



Aquesta és la primera cosa 
amb la qual podrem 
sorprendre als nostres 
alumnes quan enlairem un 
globus a l’estratosfera...però 
n’hi ha moltes més !





No és tant senzill, però...

Necesitem...





Càmera digital (una go-cam, perfecte)

Captació de dades (optatiu) i en el seu cas transmissió a 
terra

GPS



* experiments científics

Prohibit enviar animals !! ...

O plantes !!! …



* experiments científics

Què podem fer ???

 Algunes propostes…
Treballs sobre radiació

Dades de pressió, temperatura, humitat...



Però el més important és el treball amb els alumnes, que 
desperta vocacions...





Una experiència en concret...

Globus-sonda de l’institut Joan 
Oró; juny del 2019
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