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El temps: climatologia, clima, temps i meteorologia 
 
Sovint es confon el significat de les paraules climatologia, clima, temps i meteorologia. A 
continuació teniu el significat de cada paraula i uns exemples. 
 

Climatologia: Ciència que estudia els diferents climes de la Terra. L’adjectiu que en 
deriva és climatòlògic. 
 
Clima: Conjunt de condicions atmosfèriques i ambientals pròpies d’una regió, 
especialment en tant que afecten la vida animal i vegetal. L’adjectiu que en deriva és 
climàtic. 
 
Temps: Estat de l’atmosfera quant a la temperatura, la humitat, la nebulositat, el vent 

i tots altres fenòmens meteorològics.  
 
Meteorologia: Branca de la física que estudia l’atmosfera i els fenòmens que hi tenen 
lloc. L’adjectiu que se’n deriva és meteorològic. 

 
Així, per exemple, direm:  
 
El canvi climàtic. Un temps calorós, ventós o fred. Un canvi de temps. El clima Mediterrani. La 
climatologia treballa amb dades procedents d’observacions meteorològiques durant llargs 
períodes de temps. La informació meteorològica. La meteorologia no té només en compte els 
canvis físics i químics de l'atmosfera, sinó també els diversos efectes directes d'aquesta sobre 
la superfície de la Terra, els oceans i la vida en general. 
 
En canvi, sovint trobem aquestes paraules usades en contextos incorrectes, com en els casos 
següents: 
 
*Si el clima ho permet, demà anirem d’excursió. (Caldria dir: Si el temps ho permet...) 
*La climatologia de la Sibèria és extrema. (Caldria dir: El clima de la Sibèria és extrem.) 
*Hem tingut molt bon clima. (Caldria dir: Hem tingut molt bon temps o Ha fet molt bon temps.) 
 
 

 
La pregunta del mes 
 
Escull la forma correcta: 
 
1. Mig ambient / mediambient / medi ambient 
2. Mediambiental / mig ambiental / medi ambiental 
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Resposta  
 
1. Mig ambient / mediambient / medi ambient 
2. Mediambiental / mig ambiental / medi ambiental 
 

Noteu que el substantiu s’escriu separat (medi ambient) i l’adjectiu junt (mediambiental). 

 

 
La dosi extra 
 
A l’enllaç següent trobareu el Diccionari de les ciències ambientals, consultable en línia i 
multilingüe: 
 
http://cit.iec.cat/dca/default.asp?opcio=1 
 
 

http://cit.iec.cat/dca/default.asp?opcio=1

