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RTA 4t de primària 

Benvolguts nens i nenes de 4t de primària, els professors d’RTA us volem proposar un repte. 

Com ja deveu saber hem entrat a la primavera i...  heu sentit mai la dita “a l’abril pluges 

mil”? Doncs lligarem aquest repte a un dels temes que ens proposa el llibre del Setveintiuno.  

Proposta: Jugarem a ser meteoròlegs!!! Haureu de mesurar el temps atmosfèric anotant 

diferents dades de temperatura, pluja i estat del cel.  

Com ho farem: 

1.  Temperatura: Per saber la temperatura utilitzarem un termòmetre, que 

ens indica els graus que hi ha en un dia i hora determinats. Heu de dir 

dues temperatures cada dia, indicant l’hora en què s’han pres (si pot ser 

una a mig matí i l’altre a mitja tarda). 

 

2. Pluja: Per saber quina quantitat d’aigua cau en un lloc durant tot un dia 

utilitzem un pluviòmetre, que podeu fabricar utilitzant un got mesurador 

de cuina i un embut. Només cal dir els litres o mil·lilitres que ha recollit el 

pot en cas de pluja i indicar com és el pot que heu utilitzat.  

 
 

3. Estat del cel: Heu de mirar el cel i anotar si el cel és clar, està poc 

ennuvolat, molt ennuvolat... Un cop a mig matí i un altre cop a mitja 

tarda. 

 

Quan ho farem?: Naturalment si algú de vosaltres no pot mesurar la temperatura o no plou i 

no podem utilitzar un got mesurador no passarà res.  Proposem prendre les dades en els 

següents dies: 

Dimecres 15 d’abril, dijous 16 d’abril i divendres 17 d’abril.  

Com ens podeu ensenyar el vostre registre? Quan vam fer la joguina interactiva amb 

l’Scratch també vam fer un Power Point per presentar-la als companys. Ara us proposem fer 

un Power Point on hi ha d’haver una portada i una diapositiva per dia (1 + 3 diapositives).  

 



Un cop fet el Power Point el podeu penjar a l’Eportfolio del tema 6 del llibre setveintiuno o 

ens el podeu enviar per correu durant la setmana del 20 d’abril si us va bé:  

fcps.montse.urgell@stjosep.com 

fcps.joan.grases@stjosep.com 

Si algú s’anima i vol fer més mesures endavant! 

Material de suport: Llibre digital setveintiuno, podeu consultar l’últim tema (somos 

meteorólogos) on hi ha desenvolupat aquest tema amb molt més detall.  

Més endavant ja us ensenyarem com podem mostrar les dades en un gràfic i com es poden 

interpretar. De moment a veure si tots coincidim amb les nostres descripcions! 

Esperem que ens puguem retrobar ben aviat!  
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