
L'estació meteorològica
de Granollers

ACTIVITAT AL MUSEU DE GRANOLLERS CIÈNCIES NATURALS

1. Full diari de dades meteorològiques
Lloc:
Coordenades geogràfiques:
Altitud: m s.n.m. Distància al mar:

Temperatura                    Precipitació   Hores de sol Estat del cel

màxima....................

mínima....................
                                     

intensitat: .....................   m/s    ....................  Km/h
Vent

                                   direcció: ................  nom del vent: ............................

Fenòmens meteorològics:

tempesta amb llamps              pluja
 neu                                          plugim

glaçada                                   xàfec
boira                                  pedregada

2. Relaciona cada definició amb la paraula corresponent

Tipus de núvols:

cirrus
estratus
cúmulus

........(mm o  l/ m2)

Nom: Data:

1. Boira fina, lleugera ......... aiguat
2. Vent procedent del sud-oest ......... xafogor
3. Resplendor viva i instantània procedent d'un llamp ......... rosada
4. Barreja de pluja i neu  ......... temporal
5. Ploguda forta que provoca torrentades ......... xim-xim
6. Tempestat amb vents que giren a l'entorn d'un centre ......... torbonada
7. Vent procedent del nord-oest ......... llampec
8. Humitat de l'atmosfera condensada en forma de gotes ......... xàfec
9. Ventet suau ......... gregal
10. Petita porció de neu que cau durant la nevada ......... oreig
11. Petits grans de glaç caiguts en una tempesta ......... gebre
12. Nuvolada de pas, amb vent fort, pluja i trons ......... calitja
13. Aire amb partículesde pols que redueixen la visibilitat ......... aiguaneu
14. Pluja menuda i seguida ......... boirina
15. Pluja forta de curta durada ......... borrasca
16. Vent procedent del nord-est ......... cicló
17. Cristalls menuts de glaç provinents de la boira ......... garbí
18. Calor sufocant en un ambient calent, humit i encalmat ......... floc
19. Tempestat de vent amb pluja, neu o pedra ......... mestral
20. Tempestat, especialment en el mar ......... calamarsa



3. Observa els gràfics del barògraf i del termohigrògraf i contesta:

a. La pressió més alta es va enregistrar el dia .............................................. amb ...
b. La pressió més baixa es va enregistrar el dia .............................................. amb ...
c. Si baixa la pressió atmosfèrica, què tendirà a fer la temperatura?........................
d. Si puja la pressió atmosfèrica, què tendirà a fer la temperatura ?.......................
e. Quan puja la pressió atmosfèrica, què preveuen els mapes del temps?..........
f. Calcula la temperatura màxima mitjana de la setmana.........................................
g. El dia.................................es va enregistrar la temperatura màxima de la setman
h. El dia.................................es va enregistrar la temperatura mínima de la setm



................mbars (=hectopascals)
................mbars (=hectopascals)

................. i la humitat ?.....................................
.................... i la humitat?......................................

..........................................................................
.............................................................................

a, amb................ºC, a les.................hores.
na, amb................ºC, a les.................hores.

i. E

.........



ecres 1 es va enregistrar una humitat del 95%, perquè no podem parlar de temperatura de xafogor?....................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................



4. Observa el gràfic del pluviògraf i contesta:

...

....

a. Total de pluja caiguda ...................... l/m2

b. La intensitat de pluja es calcula agafant el segment de

Intensitat màxima de la pluja :     .........  litres  x 60 min.
              30 min.          1 hor

c. Hora de la intensitat màxima...........................................


