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MUPEGA E METEOGALICIA

Luz Fernández, Celia Gamarra, Cristina Abal e Carla Caneda, 1ºESO-A
O martes día 4 de decembro o alumnado de 1ºESO fomos de excursión co Departamento 
de Matemáticas á sede de Meteogalicia en Santiago de Compostela e ao MUPEGA (Museo 
Pedagóxico de Galicia). Chegamos ao instituto ás 8:45 para marchar ás 9:00. Esquecemos 
aquí un compañeiro... No bus pasámolo moi ben, aínda que fi xemos moito ruído. 
Chegamos a Santiago ás 9:45, máis ou menos. Cando chegamos recibiunos un guía que 
nos explicou un pouco o que se facía nas instalacións de Meteogalicia. Dividíronnos en 
dous grupos. Despois saímos ao exterior. Alí soltaron un globo radar. Este globo xigante ía 
permitir saber as predicións meteorolóxicas para os próximos días. Este globo lánzase unha 
vez á semana.
Máis tarde subimos ao terceiro andar e tivemos unha charla sobre o tempo e o clima. O 
clima é o tempo meteorolóxico nun intervalo cronolóxico prolongado.  Tárdanse trinta anos 
en saber o clima dun lugar determinado. Explicáronnos os diferentes tipos de instrumentos 
para medir e facer as predicións. Tamén nos falaron de todos os tipos de nubes que hai, 
que son moitos!
Logo baixamos ao primeiro andar 
e escoitamos unha charla sobre 
estacións  meteorolóxicas. Hai 
unhas trescentas cincuenta en 
Galicia. Vimos un vídeo dunha nena 
que, como traballo de Ciencias 
Naturais, fi xo un globo-radar. Tamén 
escoitamos a María dar o tempo na 
radio.
Ao rematar subimos ao bus e fomos ao MUPEGA. Vimos un vídeo sobre como era a escola 
antes e como é agora. Subimos ao último andar e vimos as clases galegas, dende a máis 
antiga ata a da época de Franco. 
Despois tivemos que saír fóra por culpa dun simulacro de incendio, ao que asistiron 
ambulancias, a policía e os bombeiros de Compostela. Uns corenta e cinco minutos máis 
tarde entramos de novo e continuamos coa exposición. Baixamos un andar e observamos 
as aulas da emigración a América. Case rematando, ensináronnos os xoguetes de antes 
e deixáronnos xogar con eles. 
Por último, estivemos nunha clase antiga na que podiamos sentar e escribir nos pizarríns. 
Á unha subimos ao autobús de novo e regresamos ao instituto. Foi unha experiencia moi 
chula.
Pasámolo moi ben nesta primeira excursión do instituto e aprendemos moitas cousas.


