
http://meteodesecoles.org

Un projecte transversal i 
cooperatiu a l'entorn de les TUIC

Treball sobre les competències del B2i. Posada 
en xarxa de les escoles per Internet. 
Mutualització de les dades meteorològiques 
recollides. Comparació del temps que fa en 
diferents llocs del departament, de França, 
d'Europa o del Món.

Es tracta d'una web interactiva destinada a les escoles primàries, fundada sobre la mutualització de mesures 
meteorològiques fetes pels alumnes. Aquest projecte permet una utilització pràctica i diària d'Internet a l'aula 
com també un enfocament pluridisciplinari de les TUIC (ciències, geografia, llengües, educació a la 
ciutadania...).

Un projecte
sostingut
per el :

La Meteorologia de les escoles 
col·labora amb el Centre 
Nacional d'Estudis Espacials 
sobre els projectes « Globe 
Calisph'air » i « Caçadors de 
núvols ». Els alumnes comparen 
les seves mesures a les dades 
dels satèl·lits per entendre millor 
els mecanismes i els reptes del 
rescalfament climàtic (cicle 3).

Una web multilingüe  !

La web és disponible en 7 llengües : francès, 
alemany, anglès, català, castellà, neerlandès i 
occità.

L’animador de l’EMALA 3-C us podrà ajudar per a la inscripció i per a engegar el projecte.
Contacte : Didier Payré, Inspecció de Prada (04 68 96 40 79), didier.payre@ac-montpellier.fr

El projecte és accessible a tots els cicles. L'ensenyant i la seva classe decideixen quines mesures seran fetes. 
A la maternal, hom pot acontentar-se de l’estat del cel, i fins i tot de la temperatura. El sol compromís després 
de la inscripció és probar de fer les mesures de manera regular (2 entrades diàries). Les escoles inscrites 
poden dialogar sobre la web avec un expert meteoròleg que contestarà à totes les preguntes dels alumnes 
lligades a la meteorologia. Nombrosos lligams i recursos pedagògics són disponibles a la web.

Els alumnes estan convidats a portar directament 
sobre Internet vàries mesures meteorològiques (estat 
del cel, temperatura, pressió, força i direcció del vent, 
precipitacions mensuals, tipus de núvols, nivometria).
Totes aquestes dades són enregistrades i poden ser 
visualitzades sota la forma de taules o de gràfics, 
permetent estudis comparatius segons els diferents 
mesos ou entres diferents escoles.
En 2014-2015, 354 escoles de 30 països han 
participat al projecte i 23 escoles  i 2 instituts de 
Catalunya Nord han fet mesures regulars. Noves 
escoles d'Europa i del Món s'afegeixen regularment.

« Tota l'escola participa al 
projecte meteo. Cada dia, 
notem la temperatura a les 
9:00 i a les 14:00. Observem 
també el cel, si fa sol, si hi ha 
núvols o pluja...
Després entrem les dades 
sobre el lloc d'Internet 
« meteodesecoles.org ».
És genial perquè així podem 
veure el temps que fa en molts 
països del món gràcies a les 
dades enregistrades per 
alumnes del món sencer !» 
(cicle 3)

« Sobre l'ordinador, hi ha petits dibuixos i a costat, unes petites rodones blanques. Fem clic 
a dintre per escollir el dibuix. El dibuix escollit apareix sobre el mapa. Ens agradaria veure 
qui temps fa a casa vostra a Nantes. Podríeu fer també la meteorologia, si teniu un 
ordinador ? » (cycle 1)
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