
 
 

Meteorologia: descriure i predir el temps 
                                                             Solucions activitats 

 
1. Observa el mapa del temps i escriu verdader "V" o fals "F". 

 
Previsió del temps 
 
• Demà farà més calor:  
 
• Hi haurà  onades molt grosses a la 

costa del sud de Catalunya:  
 
• Nevarà als Pirineus:  
 
• El vent bufarà del sud:  
 
• A Barcelona plourà:            (hi haurà 
núvols però no pluja) 

 
 
2. Uneix amb fletxes els conceptes amb les seves definicions. 
 
• Estat del cel • Aigua de l'atmosfera -líquida com la pluja o 

sòlida com la neu o la calamarsa- que cau sobre 
la superfície de la Terra 

 
• Temperatures • Moviments de les aigües de la mar, és a dir, de 

les ones o onades 
 

• Precipitacions  • Presència o absència de núvols 
 

• Vents • Grau de calor a l'ambient 
 

• Estat de la mar  • Aire en moviment 
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3. Completa el text 
 
El termòmetre marcava 4ºC durant la nit.  Feia molt          . Ens vam abrigar 

molt. En canvi al migdia lluïa el sol i es va arribar a 25

!   Ens vam treure l'abric i el jersei ens feia nosa, ens m

temperatura era més          , el termòmetre va ba

dia més boig! 

http://www.xtec.es/recursos/socials/tal
      fred

ºC: aleshores feia       

olestava. Al vespre

ixar fins als 15ºC. Q

ler/unitat5/ 
         calor
 la 

uin 
        suau



http://www.xtec.es/recursos/socials/taller/unitat5/ 

 
4. Endevinalles.  
 

1. Quan hi ha temporal les onades són molt altes.  Maregassa 

2. Són vents molt forts que van acompanyats de 
pluges torrencials. 

Huracans 

3. És perillós conduir perquè no es veu res. Boira 

4. Precipitació d'aigua en forma líquida. Pluja 

5. El paisatge queda tot blanc. Neu 

6. Bufa en qualsevol direcció. Vent 

7. Cel tranquil, sense núvols. Cel serè 

8. Les mesurem  amb el termòmetre. Temperatura 

9. No es veu ni una onada. Mar plana 

10. Ho són les persones que prediuen el temps. Meteoròlogues 
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