Mirant
els núvols

Un equip de la Universitat de Girona observa de manera sistemàtica els núvols que passen
damunt de la ciutat. Els núvols són un element de gran transcendència en la predicció del
clima, tot i que encara són molt desconeguts.
Diuen que de petit Turner passava moltes estones estirat mirant
els núvols. Però no perdia pas el temps. El dedicava a pintar allò
que veia, masses blanquinoses que es passejaven pel cel. A principis del segle XIX, els núvols fascinaven una colla d’amics: els
pintors Turner, Friedrich i Constable, el poeta Goethe i el químic
Howard. Va ser aquest darrer qui els va descriure, qui va fixar un
nom per a aquests elements tan desordenats que havien resistit
fins aleshores tota classificació.
Els núvols han continuat tots aquests anys fascinant pintors, poetes i també científics. La caracterització dels núvols, però, s’ha
mantingut problemàtica al llarg del temps, i la irrupció de modernes tecnologies que han possibilitat noves formes de mesura ha
acabat d’enredar la troca. Els núvols poden presentar un nombre
infinit d’aspectes diferents. El que resulta atractiu per a l’artista
significa un maldecap per al científic. Però, més enllà de l’anècdota, els núvols representen encara la principal font d’incertesa
per a l’elaboració dels models climàtics. Es fa necessari, doncs,
conèixer-los bé perquè en depenen fets com la pluja o la llum que
rebem del sol.

Observació made in Girona
A la Universitat de Girona, Josep Calbó i Josep Abel González fa
molts anys que estudien els núvols. Mesuren la fracció coberta
del cel, la llum ultraviolada, la radiació fotosintètica i la infraroja.
Unes coses i les altres són, en part, les responsables de les sensacions que percebem, d’allò que anomenem el temps. La recerca
que fan s’inscriu en el projecte NUCLIER i en el marc del Pla nacional de canvi global, finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
Estudien l’efecte dels núvols sobre el balanç energètic del sistema
terra-atmosfera, un fenomen que, tot i que per aquest nom ens
sembli llunyà, tots tenim present. Que no són més càlides les nits
amb núvols i més freds els dies tapats?
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Calbó i González disposen d’un observatori radiomètric per fer
les observacions, un espai ple d’instruments de mesura que són
els seus ulls, i del qual tenen cura, juntament amb Toni Viúdez,
que prepara una tesi sobre la transferència radiativa de la banda
infraroja. Els aparells mesuren de manera permanent l’altura a la
qual passen els núvols, la radiació que emeten o transmeten i la
fracció de cel que cobreixen. La feina la fan una sèrie de piranòmetres i també un instrument dissenyat i construït per ells mateixos anomenat whole sky camera o WSC. La WSC consisteix en
una càmera de vídeo que enregistra fotogràficament el cel durant
les hores diürnes del dia a través d’una lent d’ull de peix, que
cobreix tota la volta celeste. L’aparell fa una imatge cada minut i
les imatges s’emmagatzemen per ser tractades posteriorment
amb un programari anomenat MATLAB.
Amb una eina com aquesta, per primer cop es pot observar el cel
de manera sistemàtica sense la necessitat d’un observador humà,
la qual cosa produeix un considerable estalvi de recursos econòmics i una més gran eficàcia. A partir del 2008, aquest grup de la
UdG coordinarà una acció internacional amb grups d’Austràlia,
Nova Zelanda, Xile i el Brasil, amb l’objectiu de potenciar iniciatives a l’entorn del desenvolupament d’aquest tipus de càmera
d’observació del cel. D’altra banda, el grup també treballa en la
descripció climàtica de la insolació i la nuvolositat a la península
Ibèrica, amb dades que procedeixen d’un centenar d’observatoris, i també en la millora dels models que descriuen el comportament de la radiació (tant la solar com la infraroja) a l’atmosfera.
Tot plegat ha de servir per millorar l’efectivitat dels models climàtics que s’utilitzen per fer projeccions del clima futur.
El repte és ara la possibilitat que la WSC construïda per l’equip de
la UdG sigui capaç de caracteritzar els núvols que fotografia. És a
dir, no només dir quants n’hi ha, sinó també de quina mena són.
La feina que va iniciar Howard fa dos-cents anys encara continua,
per a fortuna dels artistes i la feina dels homes de ciència.

La plataforma ACME fa 10 anys i representa, per a més de cinc mil estudiants d'una seixantena d'assignatures, un sistema de treball continu i d'avaluació continuada que els ajuda
a dur la feina al dia en la resolució de problemes de matemàtiques, de física, de química
o de programació. L'ACME és, ara com ara, una aportació valuosa a l'adaptació dels estudis de la Universitat de Girona a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
L’ACME fa deu anys, un temps en què ha viscut, segons Ferran
Prados, “una evolució excepcional.” Prados, que amb Josep
Soler, Jordi Poch són els responsables de l’ACME, treballen des
del 1998 en aquesta idea original de la Universitat de Girona, que
fa dos anys va rebre la distinció Jaume Vicens Vives. L’ACME, a
més, suposa una contribució important a l’adaptació a l’EEES dels
estudis d’Enginyeria Tècnica i Informàtica de Gestió, per la incidència que fa Bolonya en la programació d’activitats formatives.
Cal afegir que la integració de l’ACME a La Meva UdG és completa, la qual cosa en facilita l’accessibilitat i reforça la percepció
de l’aplicació com a instrument al servei dels professors i els estudiants de la UdG.

Per aprendre a resoldre un mateix
problema, els estudiants treballen
amb enunciats diferents, la qual
cosa els obliga a entendre el procediment per arribar a la solució satisfactòria.

Comencem: què és l’ACME?
En primer lloc, l’ACME és un sistema d’avaluació continuada via
web que ajuda l’estudiant a portar l’assignatura al dia i que li facilita prendre consciència de quin és el seu nivell. El sistema es
caracteritza pel fet de disposar d’un repositori únic de problemes
de diferent tipus. Però és que, a més, cada un d’aquests tipus de
problemes consta de diversos enunciats i de paràmetres variables,
de manera que, combinant-los, es poden generar molts enunciats diferents d’un mateix problema. Això vol dir que, per aprendre a resoldre un mateix problema, els estudiants treballen amb
enunciats diferents, la qual cosa els obliga a entendre el procediment per arribar a la solució satisfactòria.

Per Ferran Prados, el valor de l’ACME és la interactivitat, la qual
cosa el diferencia de la resta de plataformes d’aprenentatge virtual que hi ha al mercat, “que són estàtiques i no permeten la
variabilitat en la introducció de les respostes”. En canvi l’ACME
no només permet això, sinó que obre la possibilitat de moltes
més aplicacions, com ara el seguiment dels alumnes, que és molt
acurat i facilita la feina del professor. En aquest sentit, diversos
docents que utilitzen l’ACME en fan una valoració ben positiva.
Per Esther Barrabés, professora del Departament d’Informàtica i
Matemàtica Aplicada, la plataforma “té l’avantatge de ser un sistema de correcció automàtica de les respostes enviades”. En un
to semblant, Joan Surrell, també professor del Departament
d’Informàtica, afegeix que l’avaluació interactiva és un valor que
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