
¿Que é?
A función da estación meteorolóxica é a de medir e 
recoller os datos do tempo atmosférico. Está ubicada 
preto do invernadoiro, na parte lateral do colexio que 
dá cara o oeste. Os instrumentos que ten para recoller 
os datos son:

  Termómetro: mide a as temperaturas máximas 
e mínimas

 Pluviométro: mide a cantidade de choiva.
  Barómetro: mide a presión atmoférica.
  Higrómetro: mide a humidade.
  Anemómetro: mide a velocidade do vento.

¿Como se organiza a recollida de datos?
Os alumnos/as do 3º ciclo (5º e 6º) encárganse 
derealizar a recollida de datos. Cada mes tócalle a 
quenda de toma de datos meteorolóxicos a unha clase. 
Á primeira hora de mañá, en grupos de tres 
alumnos/as,  rotatorio cada día, vaise tomar os datos á 
caseta meteorolóxica.

¿Donde se expoñen os datos?
Os datos son  recollidos nunha libreta ou folla e 
despois son colocados e expostos nun taboleiro do 
colexio para que o poidan ver todo o alumnado, país, 
nais e profesores. Temén se suben á páxina web de 
MeteoGalicia xunto con outros colexios de toda 
Galicia.

¿Para que?
Este traballo ten como finalidade coñecer e previr o 
estado do tempo do noso colexio e da nosa localidade. 
Tamén serve para elaborar gráficos e climogramas na 
clase de Coñecemento do Medio e poder comparalo 
con outros colexios e localidades de toda a 
comunidade.
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O pasado día 5 de decembro morría un gran home para o mundo,  ou iso dícian os xornais.
A verdade é que, ata ese día, eu non sabía quen era, pero agora, investiguéi sobre él para saber porqué foi 
tan importante.
E non me extraña que dixeran tantas cousas boas del.
Loitou polo seu pobo e logrou que todos tiveran os mesmos dereitos, porque antes, co goberno que había, 
os brancos non permitían que os negros compartiran con eles os seus espazos: escolas, bares, cines,… 
¡Anda! Que eran ben ruíns.
 A Mandela metérono no cárcere  por defender ao seu pobo, nada máis nin nada menos que 27 anos, e 
tratárono moi mal. Pero o mellor de todo, foi que, cando saíu do cárcere, nombrárono presidente do seu 
país: Sudáfrica, e non quixo castigar aos que crearan o  APARTHEID que era un réxime de goberno moi 
inxusto. O que quería era que todos os cidadáns independentemente da súa raza ou relixión compartiran 
os mesmos DEREITOS. Que ninguén quedara por debaixo de outro por ser diferente.
Ahora que sei  que Nelson Mandela foi un defensor da paz, gustaríame que mais xente que goberna, 
seguira o seu exemplo.
Quero rematar cunha frase que dixo una vez e que é moi bonita:
“Se lle falas a un home nunha lingua que comprende, iso chega a súa cabeza. Se lle falas na súa lingua, iso 
chega ao seu corazón”.

 NELSON MANDELA 

VISTO POR UNHA NENA DE 10 ANOS
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