
NÚVOLS ALTS

NÚVOLS MITJOS

NÚVOLS BAIXOS

TIPOLOGIA DELS NÚVOLS

Cirrus :  Filaments blancs, faixes estretes en forma de 
comes o de ganxos. Formats de cristalls de gel. Cap 
precipitacions associades.

Cirrocúmulus :  Capa prima blanca, aspecte de llana, 
amplada aparent < 1°. Formats de cristalls de gel. Cap 
precipitations associades.

Cirrostratus :  

 

Vel transparent i blanquinós extens. 
Fenomen d'halo freqüent. Formats de cristalls de gel.  Cap 
precipitacions associades.

Altocúmulus :  

 

Capa blanca o grisa, amb aspecte de 
llana, amplada aparent compresa entre 1° i 5°. Formats de 
gotetes d'aigua i cristalls de gel.

Altostratus :  Capa grisenca o blavenca, estesa, deixant 
veure el sol. Formats de gotetes d'aigua  i cristalls de gel. 
Possibilitat de pluja o neu.

Cúmulus : 

 

Núvols separats blancs, contorns ben delimitats, 
base horitzontal. Formats de gotetes d'aigua,  de vegades de 
gel. Ruixats de pluja o de neu possibles.

Estratus :  Capa nuvolosa grisa, densa i uniforme. Quan 
toca el sòl, és la boira. Formats de gotetes d'aigua. Possibilitat 
de plugim o de neu.

Estratocúmulus :  Làmina o capa de flocs amb una 
amplada aparent > 5°. Formats de gotetes d'aigua. Possibilitat 
de pluja feble o de neu.

Nimbostratus :  Capa grisa i fosca d'aspecte borrós 
amagant completament el sol. Formats de gotetes d'aigua  o 
flocs de neu. Precipitacions fortes de pluja o de neu.

Cumulonimbus :  

 

Núvol potent al desenvolupament 
vertical considerable, sovint en forma d'enclusa al cim. Provoca 
els temporals. Acompanyat de pluja, neu o pedragada.



Núvols lenticulars :  

 

Núvols en forma de llentilles, 
d'ametlles o de piles de plats, generalment formats a les 
rodalies de les muntanyes, del costat col·locat sota el vent. Són 
principalment altocúmulus.

Solcs de condensació : Encara anomenats cotra, són 
llargs i fins núvols artificials formats després del passatge d'un 
avió a gran altura. El vapor d'aigua contingut en els gasos 
d'escapament es condensa en cristalls de gel.

NÚVOLS PARTICULARS

Per ajudar a diferenciar 
estratocúmulus, altocúmulus
i cirrocúmulus :
Estirar el braç en direcció dels 
núvols i comparar la talla dels 
elements amb la dels dits tibats.

e

Si l'amplada dels elements és 
inferior a la del petit dit :
és un cirrocúmulus.

.

Si l'amplada dels elements és 
inferior a la de tres dits :
és un altocúmulus.

Si l'amplada des elements és 
superior a la de tres dits : és un 
estratocúmulus.

.

Determinar l'altitud d'uns núvols pot ajudar a la identificar-los. Per això, quan és possible, es 
poden utilitzar els elements següents :

- Les muntanyes properes d'altitud coneguda.

- Els solcs de condensació dels avions, formats entre 7000 et 12000 m.
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