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Rede de estacións
MeteoEscolas

● AUTOMÁTICAS

Modelo de estación

Rexistros dezminutais
que permiten ver a 
evolución do tempo ó
longo do día. 

● MANUAIS

Só unha medida para cada sensor ó
longo do día. Pero moi importantes 
dende o punto de vista educativo.



Pluviómetro
Intensidade 10 minutos 1 hora

Feble <0.3 mm <2 mm

Moderada 0.3-2.5 mm 2-15 mm

Forte 2.5-5 mm 15-30 mm

Moi forte 5-10 mm 30-60 mm

Torrencial >10 mm >60 mm



Que facer cando non temos a 
probeta calibrada.

h=
𝑉

𝑆

𝑉 → volume
ℎ → 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑎𝑢𝑔𝑎
𝑆 → 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

Nos Hellman pequenos temos unha sección de 100 cm2

Nos grandes temos unha sección de 200 cm2



Termómetro de 
mercurio

A temperatura máxima obtense da
lectura do extremo inferior do índice da
columna da dereita e a temperatura
mínima do extremo inferior do índice da
columna esquerda.
Ten que estar en posición vertical.



Termómetro dixital
- Ten que estar en posición vertical.
- Ó igual que o termómetro de

mercurio, rexistra a temperatura
máxima, mínima e a temperatura
actual.

- Permite visualizar en pantalla as
temperaturas en graos Centígrados
ou en graos Fahrenheit.

- No botón “clear”, resetéase a
medida para cada día ou período.

Tarefa: Por qué non facer esta transformación
de forma manual, para que os alumnos
aprendan a traballar con distintas unidades?

C=(F-32)/1.8
F=(1.8).C+32



Páxina web de MeteoGalicia
www.meteogalicia.gal

http://www.meteogalicia.gal/


Páxina web de Meteoescolas

www.meteogalicia.gal ,

Menú superior 
Formación e MeteoEscolas

Formación dirixida
principalmente  ás
MeteoEscolas

http://www.meteogalicia.gal/




Meteoescolas: material de apoio

https://www.meteogalicia.gal/web/formacion/materialIndex.action

Importantes 
documentos nos que 
se indica cómo hai
que tomar a medida 
dos datos de 
temperatura e 
precipitación, así 
como,  presentación 
de  interesante 
información que se 
pode empregar nas
nosas aulas.

https://www.meteogalicia.gal/web/formacion/materialIndex.action


Rede de estacións meteorolóxicas das MeteoEscolas



Meteoescolas: Usuarios

Tras pinchar en acceso ao rexistro de datos



http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/climantica/usuarios/xestiondata.asp





Dous posibles casos: Os datos tomáronse con normalidade

- A temperatura máxima anotarase no día anterior á lectura xa que, rexístrase
normalmente nas horas centrais do día.

- A temperatura mínima anotarase no día da lectura xa que, rexístrase
normalmente pola noite ou nas primeiras horas da mañá.

- A pluviometría é un dato acumulado de 24 h, a maior parte deste período
correspóndese ó día anterior, por iso anotarase o valor neste día. Se non
choveu porase cero.



Dous posibles casos: Período de tempo sin toma de datos

- As temperaturas anotaranse exactamente igual que no caso anterior: a máxima no día
anterior e a mínima no día da lectura, o resto de casillas inmediatamente anteriores
quedarán baleiras, sen facer ningún tipo de anotación.

- A cantidade de precipitación é un acumulado, anotarémolo por tanto, no día anterior ó
período de lectura, sen embargo, neste caso marcaranse as casillas de indicación de
acumulado dos días en que non se tomaron medidas e o día anterior no que se pon ó
dato de precipitación.



●Outros anos:













https://www.youtube.com/watch?v=_Ik6oemlIOw

CÓMO HACER UN ANEMÓMETRO DIGITAL DE CAZOLETAS 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ik6oemlIOw
https://www.youtube.com/watch?v=_Ik6oemlIOw
https://www.youtube.com/watch?v=_Ik6oemlIOw


clima.meteogalicia@xunta.gal

Para solicitar usuario e contrasinal,

Para resolver calquera dúbida…
asunto “Meteoescolas: …….”

Enviar fotos da estación a:

mailto:clima@meteogalicia.es


Moitas gracias!!!


