
a casa... quin comboi!

Què està llegint el teu fill o filla?
Quin oratge farà demà? és un llibre molt divertit en què els xiquets i les xiquetes des-
cobriran per què es produeixen determinats fenòmens atmosfèrics, coneixeran alguns 
instruments que empra la meteorologia i aprendran com es fa una predicció del temps.

Idees senzilles i divertides per a gaudir en família

Investiguem
En l’actualitat és molt fàcil saber quin oratge farà en un futur pròxim, però és interessant que els 
xiquets i les xiquetes sàpien que això no ha sigut sempre igual. Antigament, les persones sabien 
interpretar els senyals de la natura, i tenien refranys i dites que ajudaven a predir l’oratge. Ací 
teniu uns quants exemples: 

•  Cel a borreguets, aigua a canterets.
•  Si trona per la Candelera, plou quaranta dies de carrera.
•  Si al novembre trona, la collita serà bona.

Idea: recolliu refranys relacionats amb el temps que es diuen a la vostra zona.

Fem un experiment
El llibre inclou dues propostes per a construir aparells meteorològics. Però, i si anem més enllà i 
fem pluja? És molt fàcil, i ho podem fer a casa.

•  Primer, posem aigua en un plat fondo.
•  A continuació, fem surar la tapadora d’un pot de vidre.
•  Afegim a la tapa un pessic de sal i l’escampem.
•  Posem un altre plat damunt del primer, encarat, perquè tanque.
•  Esperem unes hores.

Quan llevem el plat que tanca i la tapadora, veurem que els granets de sal s’han convertit en 
gotetes d’aigua per efecte de la condensació. Ja tenim pluja!

Aprenem de la pantalla
Un dels autors del llibre és el famós meteoròleg Jordi Payà. Visiteu el portal oratgenet.com i mireu 
algunes de les seues prediccions meteorològiques, o mireu l’espai del temps d’algun dels canals 
de televisió. Amb tot el que ja sabem gràcies a la lectura del llibre, de segur que podem comentar 
les prediccions.

Més idees
Envieu alguna fotografia significativa de l’oratge de la vostra zona a Jordi Payà:  
meteo@oratgenet.com.

Si us interessen els fenòmens atmosfèrics, podeu mirar el documental El misterio de las nubes, 
que podeu trobar en Internet escrivint el títol en un buscador. 

També podeu veure El meu veí Totoro (Hayao Miyazaki, 1988), un llargmetratge japonés on la pluja 
té una importància fonamental.


