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MeteoGalicia leva máis dunha década colaborando con 

centros educativos de toda Galicia. 

 Obxectivo: 

apoiar a didáctica da Meteoroloxía e Observación meteorolóxica no 

ámbito educativo 

Desde o ano 2012 participando no plan Proxecta da Consellería de 

Cultura,Educación e Ordenación Universitaria. 

Obxectivo: 

• Avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa 

• Innovación a través de programas externos que leven á motivación e 

ó traballo activo cooperativo e en rede do alumnado e profesorado 

MeteoEscolas 



MeteoEscolas 

Metodoloxía: Aprendizaxe baseado  en 

proxectos                     
  CAMBIO DE MODELO 

Modelo Profesor orientador 
• Obxectivos a largo plazo 

• Resolución de problemas 

con conexión coa vida 

real 

• Aprendizaxe activa 

• Pensamento crítico 

• Realización dun produto 

interdisciplinar 

 

Modelo  Profesor en tarima: 

• Emisor de 

coñecementos 

• Leccións maxistrais 

• Alumnado pasivo---  

    apatía ??? 

• Libro de texto único 



Aprendizaxe baseado en proxectos 
Traballo en equipo --> Colaboración 

           -->Comunicación: habilidade de negociación 

                           -->Liderazgo 

• Organización: xestores do tempo e dos recursos 

• Autonomía- traballos non totalmente pautados 

• Creatividade  - Imaxinación – Invención  

• Curiosidade 

• Investigación 

•Habilidades tecnolóxicas 

  



Aprendizaxe baseado en proxectos 
 Papel do profesor --- MOTIVACIÓN 

• Esperta a necesidade de saber 

• Estimula a discusión e anima a saber elexir: 
varias alternativas. Cal é  a mellor? (voice and 
choice) 

• Incorpora elementos para a revisión e evaluación 

O proceso remata cunha exposición en público 

---- Crea as condicións e as tarefas para que o 
alumno (pense que) aprenda solo. 

---- Aumento da autoestima no alumnado 



MeteoEscolas no Plan Proxecta. Cronoloxía 

Antecedentes: 2007 – 2008 a 20 centros se lles deron 
pluviómetro e termómetro 

2012-2013 – MeteoEscolas: 28 centros dos cales 8 optaron a 
premio. Tres centros non meteron datos e non presentaron 
proyectos. 

2013-2014 -  O meu clima (34 centros) 

                -  Calidade da auga de chuvia (4 centros de 
secundaria) 

Un 80% dos centros do plan Proxecta presentaron proxecto 
final 

2014-2015- MeteoEscolas: 43 centros. 



MeteoEscolas no Plan Proxecta. Cronoloxía 

 
2017- 2018: 28 centros veteranos, 10 novos 

    28 non admitidos 
Comezamos con centros de Primaria, Secundaria e 
Bacharelato. 

Agora implicamos a tódalas etapas educativas, incluíndo 
Infantil, Formación Profesional e Educación Especial. 



• Os centros educativos propoñen a MeteoGalicia o proxecto que van 

desenvolver – Solicitude. Hai MeteoEscolas que traballan sen 

pertencer ó Plan Proxecta. 

 

• Selecciónanse segundo criterios de admisión: 

1. Obxectivos 

2. Interdisciplinarios 

3. Participación do maior número de alumnos 

4. Beneficios do proxecto e difusión 

 

•  Xornada de formación 

 

• Funcionamento autónomo das MeteoEscolas 

 

• Asesoramento de MeteoGalicia en todo o proxecto 

 

 

MeteoEscolas. Funcionamento 



 

• Presentación de memorias 

 

• Criterios de avaliación do plan Proxecta 

1. Participación activa do alumnado 

2. Implicación da comunidade educativa 

3. Interdisciplinariedade 

• Criterios de avaliación propios 

1. Precisión e frecuencia na toma de datos 

2. Actividades realizadas 

3. Impacto e difusión do proxecto. 

• Envío de notas á Consellería de Cultura 

 

• Atención ás reclamacións.   

MeteoEscolas. Funcionamento 



Exemplo de actividades presentadas por un centro na memoria final 

MeteoEscolas. Funcionamento 



Exemplo de actividades presentadas na memoria final 

MeteoEscolas. Funcionamento 

CEIP Plurilingüe de Frións 

CPR Plurilingüe Barreiro: calendario meteorolóxico 

CEIP do Foxo: Día Mundial do 

vento 

IES Carlos Casares: 

climogramas comparativos 



Outras experiencias da pedagoxía da 
Meteoroloxía en MeteoGalicia 

• Unidade didáctica: Meteoroloxía 

• ExpoMeteoro 

• Outras publicacións: Fundamentos de 
Meteoroloxía e Climatoloxía. Colección técnica 
Medio Ambiente Xunta de Galicia 

• Charlas de Meteoroloxía e visitas a MeteoGalicia: 
máis de 3000 alumnos  ó ano. 

• Visitas ás estacións meteorolóxicas. 

• Día de portas abertas: 23 de marzo 



 
 

 

  

Good teachers impart good education. 

 Great teachers groom their students to 

become leaders, to become excellent. 

 

Ordinary teachers direct us along the 

right path, but 

 Great teachers inspire us to seek our 

own path. 

They encourage us to discover our 

talents. 
Eric Thomas. Thank God I teach 
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