
     1-  Título do Proxecto 

 

METEORO-LOMBA 

 

     2-  Introdución 

 

    A meteoroloxía sitúase entre os temas científicos de maior interese 

social e a súa importancia é debido ao feito de que en calquera medio de 

comunicación podemos atopar “Previsións do Tempo” e na televisión, radio, 

prensa escrita e Internet… póñenos ao día e fan que a meteoroloxía adquiera 

un papel influíente na vida de todos/as. 

   Calquera actividade que fagamos, por insignificante que sexa, ten que 

ver coa atmósfera, co tempo, co clima (vestido, turismo, agricultura, 

enfermidades reumáticas, producción agrícola, efecto invernadero, o buraco da 

capa de ozono, o cambio climático...)  

  O profesorado temos a obriga de abrirlle ao  alumnado o camiño hacia a 

ciencia a través da investigación  e orientalos para que eles mesmos 

descubran todo o que hai ao seu arredor tratando contidos que están 

directamente conectados con feitos e fenómenos cercanos a eles. 

Un proxecto interdisciplinar orientado á experimentación como estratexia 

pedagóxica fundamental na aprendizaxe científica así como fomentar a 

curiosidade pola ciencia a través da observación directa. 

   O estudo das ciencias da Meteoroloxía, Climatoloxía e cambio climático 

encádrase á perfección como temáticas para traballar nas aulas tanto de 

Educación Infantil como Primaria do Ceip Anexo A Lomba 

   Ao longo deste curso 2020/2021, no noso centro vaise  poñer en marcha 

un proxecto que lle ofreza ao alumnado experiencias onde eles sexan os 

principais protagonistas, actuando como se fosen verdadeiros científicos, 

desenvolvendo neles actitudes moi positivas como o traballo en equipo, o 

respecto polas normas e a capacidade de planificar.  

  

    O Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño 

de 2009) e o DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 



currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia  inclúen 

contidos mínimos que pretenden formar axeitadamente ao alumnado para a 

interpretación dos fundamentos meteorolóxicos elementais.     

 

 

 

 

Un proxecto, asemade,  encamiñado ao desenvolvemento  das 7 

competencias clave, recollidas na Lomce: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía  

3. Competencia dixital  

4. Aprender a aprender  

5. Competencias sociais e cívicas  

6. Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

    ( Todas elas desénvolvense dentro deste proxecto científico) 

 

       3-  Obxectivos 

 

● Fomentar a curiosidade pola ciencia a través da observación directa.  

 

● Mellorar as competencias básicas do alumnado en temas 

medioambientais promovendo a investigación na escola, mediante a 

observación directa do tempo no crecemento das hortalizas e verduras 

do noso horto escolar, así como desenvolvendo diversas competencias 

de xeito interdisciplinar. 

 

● Desenvolver no alumnado a capacidade de recoller e interpretar datos 

meteorológicos: a temperatura do aire, temperatura máxima, 
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temperatura mínima, humidade, velocidade do vento, dirección, presión 

atmosférica... cos instrumentos típicos (anemómetro, veleta, barómetro, 

higrómetro, pluviómetro e termómetro). .   Tamén a rexistrar, interpretar 

e intercambiar información meteorolóxica, anotar datos, elaborar 

gráficas,  reflexionar, sacar conclusións… 

 

● Crear  pequenos “grupos científicos” de 4º que se encarguen de recabar 

a información e levalas ás aulas, acompañados dos máis pequenos e 

baixo a supervisión da Coordinadora do Programa (Carmen Gago 

Maquieira) e a mestra de Audición e Linguaxe (María Luisa Corral Valín) 

 

● Empregar as novas tecnoloxías como ferramenta que permite o acceso, 

produción, tratamento e comunicación da información. 

 

● Ser capaces de elaborar cos datos recollidos distintos tipos de gráficas, 

como climogramas ou diagramas de barras, que poden ser traballados 

noutras áreas de coñecemento.  

 

● Promover un cambio de actitudes, hábitos e comportamentos individuais 

que poidan derivar na mitigación do cambio climático no ámbito persoal. 

 

4- ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E ACTUACIÓNS. 

 

  

    Unha vez que o profesorado e alumnado do Centro coñezan as distintas 

funcións e utilidade serán as dúas mestras anteriormente citadas, quenes 

organicen  un calendario de quendas  semanais onde parte do alumnado do 

centro será partícipe da recollida de datos das variables meteorolóxicas diarias,  

tales como: a temperatura no momento de medir, a máxima e a mínima, a 

cantidade de chuvia recollida, a presión atmosférica, a humidade , a dirección e 

velocidade do vento, así como aquelas observacións complementarias, por 

exemplo, sinalización de existencia de orballos, néboas, xeada, neve... baixo a 



supervisión da coordinadora e a  voluntariedade do Conserxe do centro, quen 

traballara anteriormente na estación meteorolóxica do Concello. 

    

Os científicos encargados desta recollida de datos serán o alumnado de 

4º que por parellas de distinto sexo irán  acompañados de nenos e nenas 

doutras aulas.  Todos eles levarán na solapa un identificativo de científico á 

hora de desenvolver a actividade e serán os encargad@s de levar os 

resultados obtidos á Coordinadora do Proxecto e ás restantes aulas para 

rexistralos datos no caderno de rexistros que cada unha das aulas terá a súa 

disposición.  Iranse rexistrando diariamente os datos recollidos nunhas gráficas 

de temperaturas e precipitacións elaboradas desde o Centro e comentaranse a 

finais de cada mes, para finais de curso comentar os resultados meteorolóxicos 

recollidos máis sobresaíntes.   Asemesmo, colocaranse  na entrada  das aulas 

diariamente, a previsión do tempo.  

 

  O noso obxectivo é que o alumnado do centro sexan partícipes dos 

obxectivos propostos no  proxecto, axeitando as actividades ás súas idades 

cronolóxicas. 

 

4.1-  Actuacións relacionadas coa climatoloxía e meteoroloxía no centro 

 

     

Na Educación Infantil e 1º nivel  traballarase  o proxecto “As catro 

estacións” cun pequeno  curruncho adicado á Meteoroloxía onde se traballarán 

algúns dos principias fenómenos meteorolóxicos, tamén coñecidos como 

meteoros (chuvia, xeixo, neve, arco da vella, vento, tornado, furacán, 

tormenta... e realizar experimentos con eles para que observen e comprendan 

mellor  os conceptos.  

         

Nas aulas de 4º interpretaranse mapas do tempo, a partir dos símbolos 

básicos en relación a borrascas, anticiclóns e dirección do vento. 

 

Facer unha maqueta do Ciclo da Auga desde as aulas de 4º nivel.   

     



 

    Desde a Biblioteca de aula, farase un dicionario en formato dixital de 

palabras relacionadas coa Meteoroloxía e Climatoloxía  

 

  Desde o ENDL, porase nome aos corredores do centro, 

transformándoas en rúas, empregando nomes de meteoros en galego ( rúa 

orballo, choiva,  xeada, saraiba, neve, vento, néboa, treboada, lóstrego, 

furacán, escarcha, arco da vella...) 

  O 24 de febreiro celebrarase o día de Rosalía de Castro.  Escollerase 

unha poesía relacionada coa temática do proxecto e representarase polas 

aulas. 

 

Farase un concurso de fotografía relacionado cos fenómenos 

meteorolóxicos en Vilagarcía ao longo do curso e farase un albun dixital.  

 

  Explicarase ao alumnado da existencia de centos de cancións 

relacionadas  coa mesma e comentaránselle anécdotas tales como que Dylan 

é un dos compositores con máis alusións á chuvia, o tempo meteorolóxico e o 

vento. 

 

  Na “hora de ler” empregaranse lecturas relacionadas co proxecto, 

empregando os libros de lectura que Aemet ten a disposición de calquera 

centro, na súa páxina Web.  

Na área de plástica, analizaranse obras de arte a través de fenómenos 

meteorolóxicos.  Presentarlle ao alumnado cadros de pintures onde se reflictan 

distintos fenómenos meteorolóxicos e comentalos. Por exemplo “O camiñante 

sobre o mar de nubes” 

 

       Explicar ao alumnado os distintos tipos de nubes a través de 

múltiples videos dispoñibles na rede e que eles as identifiquen directamente, 

observando o ceo, así como as 5 capas da atmosfera. 

 

    Celebrarase o Día Mundial  da Auga (22 de marzo)  e o día mundial do 

Vento (15 de xuño) enviándolle unha circular ás familias para que colaboren 



cos seus fillos e fillas na elaboración de obxectos relacionados co mesmo e 

farase unha exposición virtual 

      

   

Calquera actividade  mencionada anteriormente poderá ser  

modificada,substituída por outra ou eliminada, ou  ben sumarse novas 

propostas de actividades que vaian xurdindo ao longo do curso 

 

 

 

4.2-  Metodoloxía e recursos 

 

 

●   As variables e instrumentos meteorolóxicos 

●   Aprendizaxe significativa 

●   Interdisciplinariedade 

●  Traballo en equipo 

●  Observación, creatividade,  investigación e experimentación.  

●  Curiosidade e motivación 

●  Habilidades tecnolóxicas 

● Participación activa do alumnado 

● Pensamento crítico 

● Aumento da autoestima do alumnado  

 

        Contaremos coa axuda de MeteoGalicia  

          Asemade, empregaranse recursos e materiais da páxina de Meteo 

Galicia e de “Meteoeduca” da AEMET, tales como xogos interactivos, contos, 

informacións diversas, consellos e  visualizar co alumnado os minivideos de 

Meteoroloxía de Jorge Gutiérrez e Xacobo de Toro.  

          O alumnado de 4º, contará de forma virtual, contos ao alumnado de 

Educación Infantil e 1º e 2º de Primaria. 

 

 

4.3-  Avaliación 



 

   Tal e como  establece  na ORDE do 25 de xuño de 2009 pola  que se 

regula  a avaliación do segundo ciclo da  Educación Infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia e a orde do 9 de xuño  de 2016 pola que se regula a 

avaliación e a promoción do alumnado que cursa Educación Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia no seu artigo 2º e 3º  a  avaliación  será 

global, continua e formativa. A técnica principal  no proceso avaliativo será a 

observación directa e sistemática. Dita avaliación debe server para identificar 

as aprendizaxes adquiridas e o ritmo e características da evolución de cada 

neno/a, para iso,  tomarase como referencia os criterios de avaliación de cada 

unha das áreas.  

   A  avaliación deste proxecto  realizarase de xeito global, atendiendo ao 

desenvolvemento do neno/a en todos os seus aspectos, ademais, será 

continua, xa que estará fundamentada na observación directa e sistemática dos 

procesos do alumnado durante todo o proxecto, e formativa ya que se terán en 

conta as observacións realizadas e tras a análise  replantearase o método 

educativo, modificándoo e mellorándoo, de selo caso.  

  Terase en conta o ritmo de aprendizaxe e as necesidades educativas de 

cada un dos alumnos e alumnas. 

  Para o bo funcionamento da avaliación  basearanse as observacións no 

cumprimento dos diferentes criterios de avaliación: 

 

● Manipular de forma adecuada os obxetos do seu entorno e  recoñecer 

as súas 

     funcións. 

● Recoñecer os principais fenómenos meteorolóxicos existentes. 

● Identificar a orixe e os rasgos principais dos fenómenos meteorolóxicos 

traballados. 

● Prestar atención e entusiasmo ás actividades propostas. 

● Atención a diversidade e inclusión 

● Respetar os turnos de palabra nas intervencións  orais. 

● Expresar as súas ideas, opinións e observacións de forma clara e 

estructurada. 

 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                             Non sexades 

                                                         os interruptores 

                                                    que converten en rutina 

                                                        acender as luces 

 

                                                                      


