Hola, bon dia a tots els nens i les nenes de les aules
d’acollida de Catalunya. La previsió del temps per
demà és la següent:
Demà hi haurà pluja i neu a tot Catalunya. Al
nord s’esperen nevades, sobretot a la zona
dels Pirineus. Al centre de Catalunya hi
haurà boira intensa al llarg del matí. A partir
del migdia començarà a marxar la boira i
plourà. A les zones de la costa plourà al llarg
de tot el dia, i al sud aquestes pluges seran
fortes tempestes. El vent de llevant bufarà
molt fort.
Les temperatures baixaran i tindrem un dia
fred típic d’hivern.

A les Illes Balears s’espera sol i núvols
durant tot el dia. A les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera el cel estarà molt
ennuvolat tot el dia. A Mallorca hi haurà sol.
El cel estarà lliure de núvols i les
temperatures pujaran a la tarda.
S’esperen forts vents de llevant.

A Andorra s’esperen fortes nevades durant la
tarda i la nit. El cel estarà cobert i les
temperatures seran molt baixes.

A la Catalunya Nord s’esperen pluges al nord
i nevades al sud durant tot el matí. A partir de
la tarda hi haurà clarianes i començaran a
pujar les temperatures. Tot i això, farà molt
fred.

Al nord del País Valencià s’esperen xàfecs al
matí i fortes tempestes a la tarda. Al sud les
precipitacions seran abundants i plourà
durant tot el dia. Les temperatures seran
baixes.

A la Franja d’Aragó el cel estarà ennuvolat.
Hi haurà sol i núvols al nord i núvols al sud.
No s’esperen pluges, encara que podrien
caure alguns petits xàfecs.
Les temperatures seran baixes al llarg de tot
el dia.

Demà passat s’esperen pocs canvis. Les temperatures
seran baixes i plourà a tot Catalunya, a l’Aragó i al País
Valencià. A les Illes Balears s’esperen temperatures baixes
sense pluja. A la Catalunya Nord i a Andorra nevarà
intensament i les temperatures seran molt baixes.

ASSOLELLAT
SOL I NÚVOLS
ENNUVOLAT
PLUJA
TEMPESTA
BOIRA
NEU

Nens i nenes de l’aula d’acollida de l’escola Joan
Marquès i Casals de Terrassa.

