
Visita a MeteoGalicia e conferencia sobre meteoroloxía 

 

 

 

O obxectivo principal da visita a 

MeteoGalicia é o de achegar a 

Meteoroloxía á poboación, ben se trate 

de alumnos pertencentes a centros 

educativos ou de asociacións diversas.  

 

Para iso, ademais de amosar as 

instalacións, describiranse os pasos 

esenciais que se deben dar para realizar 

os prognósticos meteorolóxicos. 

 

 

Consecuentemente, en primeiro lugar darase a benvida e amosarase a sala de predición. 

Nesta sala explicaranse as ferramentas que usan os preditores para levar a cabo o seu 

traballo, así como se darán unhas ideas básicas do proceso de predición meteorolóxica. 

Farase especial fincapé nas fontes de incerteza que existen no traballo de toma de datos 

e na posterior predición. 
 

Posteriormente, farase unha breve presentación, que supoñerá unha iniciación á 

Meteoroloxía e á Climatoloxía. No caso de alumnos de Primaria e Secundaria 

repasaranse os conceptos de: diferenza entre tempo e clima, ciclo hidrolóxico, borrascas 

e anticiclóns, frontes, furacáns, tornados, imaxes de satélite... Hai que sinalar que nos 

adecuaremos ao nivel e intereses do auditorio, de modo que se profundizará máis ou 

menos segundo o devandito nivel. No caso de alumnos de  Bacharelato ademais 

insistirase na descrición das situacións sinópticas e o seu recoñecemento. Para alumnos 

de Universidade ou outro tipo de grupos explicarase tamén o funcionamento dos 

modelos meteorolóxicos, a interpretación dos seus resultados e o uso da páxina web de 

MeteoGalicia na que se poderá atopar toda a información que se precisa para realizar a 

predición. Tamén nos deteremos, si é de interese, nun aspecto fundamental da 

meteoroloxía como é a detección e seguimento de fenómenos meteorolóxicos adversos. 
 

Para rematar, haberá unha exposición de aparellos meteorolóxicos, na que se explicarán 

os distintos sensores e a súa utilidade así como se darán algunhas pinceladas sobre o  

traballo de observación meteorolóxica e mantemento da rede de estacións 

meteorolóxicas de MeteoGalicia. 
 

Conferencia e visita a estación de Calidade do Aire 
 

 

 
 

As visitas á Rede de Calidade do Aire de 

Galicia perseguen achegar ós asistentes 

información relativa á Calidade do Aire e ó 

seu control na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

O contido das visitas consta de dúas partes 

principais. A primeira delas consiste nunha 

charla informativa que ten como obxectivo 

abordar as seguintes cuestións: 

 



 Dar a coñecer os principais contaminantes do aire, as características dos mesmos e as 

afeccións que poidan producir na saúde das persoas e no Medio Ambiente. 

 

 Coñecer a lexislación aplicable en materia de Calidade do Aire. 

 

 Amosar os medios empregados para a medición e predición dos contaminantes. 

 

 Amosar a composición actual da rede de control e a distribución das estacións de 

medición, tanto públicas como privadas, polo territorio galego. 

 

 Breve explicación de cómo se elabora o Índice de Calidade do Aire (ICA). 

 

 Informar das tarefas e actuacións que desenrola a Rede de Calidade do Aire de 

Galicia, dende a validación cotiá dos datos, os informes, as comunicacións ou a 

xestión do sistema de calidade, ata outras actuacións que requiren un especial 

seguimento (episodios de contaminación, intrusións de masas de po saharianas, 

queimas, presenza do ozono en épocas estivais, etc). 

 

 Ensinar o funcionamento da nosa páxina web, integrada na de MeteoGalicia, para a 

consulta dos datos obtidos a tempo real nas diferentes estacións que compoñen a 

rede. 
 

A segunda parte, máis práctica, consiste nunha visita guiada a unha das estacións de 

control que a Rede de Calidade do Aire de Galicia ten localizadas no Concello de 

Santiago, moi preto do edificio de MeteoGalicia. Na mesma, amosaranse os equipos de 

medición, os métodos empregados e as condicións ambientais que requiren.  
 

Conferencia sobre ruído ambiental 
 

 

- Son e Ruído: trataranse definicións 

xerais sobre a temática, tales como: 

• ¿Qué é a contaminación acústica? 

• O oído humano 

• Características do son 

 

- Equipos de medida: mostraranse os 

equipos de medida de última xeración 

dispoñibles e realizaranse medicións: 

• O sonómetro 

• Exemplos de medida 

• Cálculos 

 

- Situación Actual: farase unha pequena introdución sobre a situación lexislativa 

actual: 

• Resumo da Lei 

• Valores máximos permitidos 

• Actuación fronte ao ruído 

 

- Ruído en Galicia: en relación co punto anterior mostraremos cal é a situación real en 

Galicia en contaminación acústica, concretando o día a día en MeteoGalicia: 

• Valores 

• Consecuencias (efectos na saúde) 

• Prevención do Ruído (ferramentas de xestión fronte ao ruído) 

• Aplicacións 

• MeteoGalicia 


