
                                        

  

ESTACIÓ METEOROLÒGICA 
Estudi de les característiques atmosfèriques mitjançant l’ús d’aparells per a la mesura del temps a               
Tuixent. Introducció en el funcionament dels aparells de meteorologia. Mesura de paràmetres            
meteorològics (temperatures màximes i mínimes, velocitat i direcció del vent, pluja…).           
Predicció del temps per al dia següent en base al mapa de símbols del temps previst. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Cicle inicial, mitjà i superior d’Educació Primària. 
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
2h 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

- Desenvolupament i l’aplica- ció del 
pensament cientificotècnic per interpretar la 
informació, predir i prendre decisions. 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi  -C. 1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes 

-C. 3 Interpretar l’espai a partir dels 
elements del territori i de les seves 
representacions per situar-s’hi i 
desplaçar-s’hi 

 

Àmbit digital -C. 2 Utilitzar les funcions bàsiques de les 
aplicacions d’edició de textos, tractament 
de dades numèriques i presentacions 
multimèdia  

 

 



                                        

 
 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
-Rol de l’observador que és qui controla els aparells, fa les mesures i amb els seus sentits copsa allò                   
que els aparells no detecten com: les boires, les precipitacions, la visibilitat, els tipus de núvols, etc.                 
-Realització de mesures i realització de pronòstics.  
-Funcionament dels aparells de mesura de l’estació meteorològica de Tuixent. 
-Estudi dels gràfics recollits a http://www.tuixent.cat/index.php en relació al temps en directe de Tuixent i               
voltants. 

 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

6. Ecosistema i 
paisatge: 

- Els elements naturals i antròpics d’un paisatge. 

11. Fases d’una 
investigació 

- Els instruments d’observació i mesura, normes per al seu ús. 
- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
-L’elaboració de conclusions, síntesis. (dintre de les fases d’una 
investigació) 
-Prediccions. 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
social i 
cultural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Relació entre la posició del Sol i les ombres. 
-Mesura de la temperatura, direcció i velocitat del vent i quantitat 
de precipitació. 
-Registre, representació gràfica i interpretació de dades 
meteorològiques bàsiques. 
-Formes de relleu i accidents geogràfics. 
-Localització de les formes de relleu i accidents geogràfics més 
rellevants de l’entorn. 
-Relació de les principals característiques del clima de l’entorn 
amb les varietats climàtiques de Ca- talunya. Comparació amb 
altres climes. 
-Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de 
l’entorn proper i llunyà. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tuixent.cat/index.php


                                        

 
 

5. OBJECTIUS 

 
- Aprendre  i realitzar  el treball  de l’observador meteorològic  en el seu dia a dia. 
- Observar  la natura  que ens envolta plantejant preguntes. 
- Fer-se  preguntes, elaborar hipòtesis  i trobar-ne les respostes  tot fent ciència . 
- Entendre el funcionament de l’atmosfera  a través d’experiments. 
- Aprendre  els elements claus d’una predicció meteorològica. 
- Utilitzar i conèixer els aparells de meteorologia més habituals.  
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Per a realitzar l’activitat dividirem el als alumnes en dos grups de treball. Un grup anirà a l’estació                  
meteorològica a prendre mesures i conèixer els instruments que utilitzem. L’altre grup realitzarà treball              
de laboratori fent activitats i jocs per conèixer els instruments de mesura de l’estació. Després els grups                 
s’intercanvien l’activitat. Es realitzarà una activitat de cloenda en la qual els alumnes de cada grup                
hauran de realitzar l’informatiu del temps com si fossin meteoròlegs a la televisió. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any. 
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any.  
 


