
Temps de Primavera 
LA METEOROLOGIA I ELS INSTRUMENTS METEOROLÒGICS 

 

Sembla que a tots ens agrada parlar del temps. Les 
televisions, les ràdios i fins i tot els diaris hi dediquen un 
espai considerable. Quan hi ha nevades 
extraordinàries, calorades o grans pluges... Per altra 
banda, qui no ha parlat algun cop del temps quan no 
sabia què dir?  
Interpretar el que ens diuen els meteoròlegs implica 
conèixer un vocabulari que de vegades pot ser una 
mica complicat, més encara si no és d’ús comú sinó 
tècnic.  
Per estudiar el temps cal mesurar els valors que prenen 
les anomenades "variables meteorològiques" com són 
la temperatura, la pressió atmosfèrica, les 
precipitacions, la velocitat i la direcció del vent, etc. Els 
aparells que mesuren aquestes variables es diuen 
"instruments meteorològics". 

 
 
Els professionals del temps mesuren les variables 
meteorològiques utilitzant els mateixos tipus 
d'instruments meteorològics.  
Es fan mesuraments constantment per analitzar i predir 
com va canviant el temps. 
  



Termòmetre 
És l'instrument meteorològic que s'utilitza per mesurar 
la temperatura.  
Hi ha diverses escales de mesura de la temperatura. 
Una de les més utilitzades en Meteorologia és 
l'escala Celsius amb el grau Celsius (º C) com a 
unitat de mesura (antic grau centígrad). 
El Sol és la font principal d'energia del nostre sistema 
solar. Però únicament un 45 % de la radiació que 
emet arriba a la superfície de la Terra. L'energia 
absorbida per la superfície de la Terra retorna a 
l'atmosfera en forma d'energia calorífica i aquesta 
produeix l'escalfament de les capes baixes de 
l’atmosfera. La temperatura d'un lloc és variable i 
depèn de diversos factors. 
 
ACTIVITAT 1: 

Sabries dir com varia la temperatura: 
• Al llarg de l’any? (Estacions de l’Any) 

 
 
 

• Al llarg del dia? (Dia i nit, posició del Sol) 
 
 
 

• A diferent alçada? (al poble, a dalt d’una muntanya) 
 
 

 

  
 
 
  



Construïm un termòmetre (Opcional) 
 
En aquesta experiència podràs construir un termòmetre casolà 
que et permetrà comprendre el funcionament dels 
termòmetres.  
 
Material:  
• una ampolla de plàstic petita amb el seu tap 
• una canyeta de refresc 
• una mica de plastilina o cinta adhesiva 
• alcohol i aigua corrent 
• colorant alimentari o tinta 
• un punxó 
• una font de calor  
 
Com ho fem? 
1. Omple una quarta part de l'ampolla amb una mescla, a 

parts iguals, d'aigua i alcohol. 
2. Afegeix a la mescla unes gotes de tinta o una mica de 

colorant alimentari. Si no ho fas, et serà més difícil d'observar 
el moviment del líquid per l'interior de la palleta. 

3. Forada el tap de l'ampolla amb el punxó, travessa'l amb la 
palleta i, a continuació, tanca l'ampolla amb el tap. Vigila 
que la palleta quedi submergida en el líquid, però ̀ sense 
tocar el fons o la base de l’ampolla.  

4. Precinta amb plastilina o amb cinta adhesiva la unió entre 
el tap i l'ampolla, i la unió entre el tap i la palleta. 

5. Col·loca l'ampolla en contacte amb una font de calor i 
observa què passa. 

6. Retira l'ampolla de la font de calor i fixa't bé en el nivell del 
líquid a l'interior de la palleta.  

 

 

 
  

En escalfar-se, la mescla d'aigua i alcohol es dilata i puja per la palleta; 
en refredar- se, el líquid es contrau i baixa. És el mateix que passa en 
els termòmetres. 
 



Baròmetre 
Aquest instrument mesura la pressió 
atmosfèrica, és a dir, el "pes" de la 
quantitat d'aire que cau en vertical 
sobre una superfície, en aquest cas 
l'aparell.  
 
En Meteorologia s'utilitza com a 
unitat de pressió atmosfèrica el 
mil·libar (mb). La pressió normal a 
nivell del mar és de 1013 mil·libars 
(mb).  
 
Quan la pressió de l’aire està entre 1.013 a 1.040 mb (Pressió 
alta), vol dir que tenim un anticicló i ens diu que tindrem bon 
temps. En canvi si la pressió de l’aire està entre 1.013 a 940 mb 
(Pressió baixa), vol dir que tenim una depressió o borrasca i ens 
diu que tindrem mal temps amb tempestes i pluges.  
 

 

 
  



ACTIVITAT 2: 

 

Observant aquest mapa on es veu clarament l’Anticicló (A) i 
la Borrasca (B). Aquests es mouen a poc a poc, depenent del 
moviment de l’aire. Sabries explicar aquest mapa, com si 
fossis un el home o dona del temps?  Explica que passa en el 
mapa i inventat que passaria el dia següent amb aquest 
anticicló i aquesta borrasca. 

 
  



Construïm un baròmetre (Opcional) 
 
Material: 
• Un pal de fusta tipus pinxo, llarg i prim o una canyeta 
• Un pot de vidre. 
• Un globus. 
• Celo. 
• Una goma o cinta adhesiva. 
• Cartolina rectangular 
 
Com ho fem?. 
1. Tallem la boca del globus, i amb ajuda de la goma o cinta 

adhesiva, tapem la boca de l pot de vidre, com si fos un 
tambor. No s’ha de filtrar l’aire interior del pot de vidre. 

2. Enganxa una punta del pal amb el celo just al mig del globus 
que fa de membrana del baròmetre (tambor). 

3. Amb els canvis de pressió, la punta del pal que queda lliure 
es mourà, i per poder-ho mesurar cal fer unes marques a la 
cartolina que es col·loca dreta, al costat de la punta de la 
vareta per a que visualment, podem observar com es mou. 

4. Si la punta del pal puja, és a dir, hi ha més pressió i el globus 
s’enfonsarà, farà més bon temps. Si la punta del pal baixa, 
és a dir, hi ha menys pressió i el globus sobresurt del pot de 
vidre, farà mal temps. 

 
  



Pluviòmetre 
Aquest aparell meteorològic mesura la quantitat 
de pluja caiguda en un lloc. Perquè les mesures 
siguin fiables, el pluviòmetre ha d'estar situat en 
un espai obert i lliure d'obstacles. 
El pluviòmetre té forma d'embut i acaba en un 
tub graduat en mil·límetres. 
La quantitat de pluja es mesura en litres (l). 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT 3 

Us presentem un gràfic de barres, amb les pluges que van 
registrar Cardedeu l’any 2018. 
 

 
 



Anem a interpretar una mica el gràfic: 
1. Quin és el mes que més a plogut? Creus que és normal que 

plogui tant en aquesta època de l’any? 
 
 
 
2. Quin és el mes que menys a plogut? Perquè creus que ha 

plogut tant poc? 
 
 
 
3. L’estiu comença el 24 de juny i acaba el 21 de setembre. 

Creus que ha sigut un estiu plujós, normal o sec? Explica 
perquè creus això? 

 
 
 
4. El refrany que diu “A l’abril, aigües mil”, creus que aquest 

any 2018, es pot dir aquest refrany? Perquè? 
 
 
 

 
  



Construïm un pluviòmetre (Opcional) 
 
Material: 

• Una ampolla d'aigua de plàstic 1litre o 1,5 litres 
• Un cúter 
• Un regle 

 
Com ho fem? 
1. Tallem l'ampolla en dues parts, a l'altura de tres quartes 

parts. Girem la part de dalt i la posem encaixada a l'altra 
part de l'ampolla, com si fos un embut.  

2. Ara col·loquem el pluviòmetre en un lloc a l’aire lliure, lliure 
d’obstacles. Quan plogui, anirà pujant el nivell d’aigua. 
Quan acabi de ploure, amb un regle mirem els mil·límetres 
d’aigua que s’ha depositat i sabrem quan ha plogut. Cada 
ml és 1 litre: 1 mm = 1 litre. 

 
 
  



Anemòmetre 
És l'aparell meteorològic que mesura la velocitat 
del vent: com més fort és el vent, més de pressa 
gira el sistema de cassoletes de l'anemòmetre. 
Molts anemòmetres porten a més, un penell que 
assenyala direcció d'on ve el vent. 
La velocitat del vent es mesura en metres per 
segon (m / s). 
 
 
ACTIVITAT 4 

A part de l’anemòmetre, també hi 
ha un altre instrument per saber la 
direcció d’on bufa el vent, el penell.  
A continuació us presentem la Rosa 
del vents, però un fort vent del 
Nord, la Tramuntana, ha fet volar el 
nom dels seus companys vents. 
Busca i escriu els noms de la resta de vents en la direcció que 
els correspon. 

Tramuntana 

 
  



Construïm un anemòmetre (Opcional) 
 
Material: 

• 4 gots de plàstic o paper del mateix color. 
• 1 got de plàstic o cartró de diferent color. 
• 2 tires llargues de cartró rígid o 2 canyetes 
• 1 llapis amb goma d’esborrar a un extrem. 
• 1 xinxeta 
•  Celo o grapadora 

 
Com ho fem? 
1. Col·loca les tires de cartró o les canyetes, una a sobre de 

l’altre, formant  una creu i travessa’ls amb la xinxeta per 
marcar el mig. 
 

2. Amb un got, es fan 4 forats petits que 
puguin passar les tires de cartó i 
creuar-se. Els altres gots, 3 del mateix 
color i 1 diferent, fem un forat al 
lateral i enganxem els gots amb 
travessant les puntes de les tires de 
cartró i col·locant tots els gots en la 
mateixa direcció. 

 
3. Amb el got del mig es fa un forat 

perquè pugui passar el llapis. 
S’introdueix el llapis amb la goma dins 
del got i clavem la xinxeta travessant 
les tires de cartró i enganxant-la a la 
goma del llapis. 

 
4. Ara pots col·locar el  anemòmetre en 

un lloc que quedi ven recte. I els gots 
amb el vent puguin girar bé.  
 

5. Per calcular la velocitat del vent, agafem un cronòmetre i 
calculem els girs que fa en 15 segons. Per veure els girs, en 
fixem amb el got de diferent color. El número de girs, es 



multiplica per 4 per determinar els girs que fa per minut i 
poder recollir les dades de la velocitat del vent. 

 
 

 


