
 
DIA DE LA CIÈNCIA A PRIMÀRIA 

 

 
Eloi Cordomí (meteoròleg de l’equip de TV3)  
 

Data: 8 de maig de 2015/ 29 de maig de 2015 
Hora:  10h. 
Lloc:  Sala d’actes de la Secretaria General de l’Esport (Institut 
Blume) 
 

 
M’AJUDEU A FER EL MAPA DEL TEMPS ? 
 

Benvolgudes, Benvolguts, 

Us agraeixo la confiança que m’heu fet per poder compartir plegats 
l’aprenentatge dels vostres alumnes en un tema que m’apassiona com és la 
meteorologia, en el camp de les ciències. Per mi, serà tota una experiència fer-
ho, ja que, sovint, col·laboro fent xerrades a alumnes d’ESO i batxillerat i gent 
gran en diversos temes.  

Us vull demanar que, per preparar plegats la sessió, pugueu avançar el 
següent: 

- Per tal que puguem interactuar a la sessió, cada alumne/a ha de portar 
imprès en color quatre símbols, segons els fitxers adjunts. Cada símbol en 



color i en una cartolina de color blanc, DINA4. En total, 4 cartolines per 
alumne/a.  

- Cal que els alumnes, durant aquests dies, mirin i coneguin el temps de 
TV3 i que es fixin en: 

 

 

 

        Les imatges del satèl·lit Meteosat 
 El radar  
 Els mapes isobàrics. Veure què són? Què indiquen les fletxes? Què 

vol dir una A? Què vol dir una D? Què indiquen les línies blaves i 
vermelles?  

 A quants dies es fa la previsió que expliquem? 

 
Tot això seria interessant per no venir sense cap coneixement previ. 

 
Com que és probable que força alumnes no mirin el temps al TN de TV3, us 
proposo fer-ho, també, des de l’aula: 
 

 Si teniu PDI a les aules, podeu anar a aquesta adreça que us ajudarà 
en moltes coses:    http://www.ccma.cat/el-temps/ 

 I, especialment, a aquesta, que correspon a El Temps TN vespre i on 
ho teniu tot: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/El-temps-VESPRE---
16042015/video/5504928/ 
 

Bé, la resta ho farem el dia de la sessió. Ja em fareu un retorn de com ha anat i 
que han dit els vostres alumnes. Espero estar a l’alçada. 
 
Una abraçada a totes i a tots. 
 
Eloi Cordomí 
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