
 

Has de saber:  

➔ Temperatura: si ho busques en un diccionari, trobaràs que la temperatura           
atmosfèrica és la quantitat de calor que hi ha a l’aire, això fa que diguem que                
notem fred o calor. Es mesura amb un termòmetre, s’indica amb un valor             
numèric i en ৹C (graus centígrads).A la graella pots escriure la temperatura que             
fa cada dia (hauria de ser sempre a la mateixa hora) o bé escriure la               
temperatura màxima i mínima de cada dia. 

 

➔ Cel: has d’observar si fa sol, sol i núvols, núvols, boira,... i dibuixar el símbol en                
la casella corresponent. Et proposem els símbols: 

 

➔ Vent: has de pensar si: no fa vent, el vent és suau, moderat, fort o molt fort; els                  
símbols per dibuixar-ho són aquests (com més ratlletes té la fletxa, més fort és              
el vent): 

 

➔ Precipitació: vol dir si cau aigua del cel, pot ser que hi hagi plugim, pluja,               
calamarsa o neu. En aquesta casella s’indica la quantitat d’aigua que ha caigut             
(es mesura amb un pluviòmetre). Nosaltres només us demanem que digueu:           
gens, poc, força, molt, moltíssim. 

Els símbols, pots dibuixar-los tu mateix o pots retallar-los dels darrers                     

fulls i enganxar-los en el seu lloc a les graelles de cada setmana. 

 

RECULL DE DADES  

TEMPS METEOROLÒGIC  

MES: MAIG 

 

 

1a setmana 

 

DIA 
TEMPERATURA 
MÀX-MÍNIMA 

CEL VENT PRECIPITACIÓ 

Divendres, 1     

Dissabte, 2     

Diumenge, 3     

 



2a setmana 

DIA 
TEMPERATURA 
MÀX-MÍNIMA 

CEL VENT PRECIPITACIÓ 

Dilluns,4     

Dimarts,5     

Dimecres,6     

Dijous,7     

Divendres,8     

Dissabte, 9     

Diumenge, 10     

 

3a setmana 

DIA 
TEMPERATURA 
MÀX-MÍNIMA 

CEL VENT PRECIPITACIÓ 

Dilluns,11     

Dimarts,12     

Dimecres,13     

Dijous,14     

Divendres,15     

Dissabte, 16     

Diumenge, 17     

 



4a setmana 

DIA 
TEMPERATURA 
MÀX-MÍNIMA 

CEL VENT PRECIPITACIÓ 

Dilluns,18     

Dimarts,19     

Dimecres,20     

Dijous,21     

Divendres,22     

Dissabte, 23     

Diumenge, 24     

5a setmana 

DIA 
TEMPERATURA 
MÀX-MÍNIMA 

CEL VENT PRECIPITACIÓ 

Dilluns,25     

Dimarts,26     

Dimecres,27     

Dijous,28     

Divendres,29     

Dissabte, 30     

Diumenge, 31     



  

Us afegim els símbols per si voleu retallar-los i enganxar-los a les caselles: 

          

 

         

          

          

          

         

 



          

 
         

          

          

          

          



          

          

 

 


