
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Raig- Meteorologia
Consell de Cent, 324

Fundada l'any 1926, Raig s'ha consolidat com emblema de precisió. Els més de 90 anys d’experiència els avalen com a 
referent nacional i internacional en el sector meteorològic, astronòmic i òptic. La seva filosofia es manté sense canvis: 
oferir un servei integral i de qualitat en productes de precisió als clients.
Si voleu practicar la  meteorologia, l’astronomia i l’òptica, no dubteu a visitar aquesta botiga.

Objectius

•	Conèixer els orígens i activitats 
del negoci on us trobeu

•	Conèixer l’instrumental 
meteorològic I descobrir el 
procediment que segueixen els 
observadors meteorològics

•	Experimentar amb els diferents 
tipus d’instrumental òptic les 
capacitats d’augment i 
comprendre la utilitat de cada 
instrument en funció de l’aplicació.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l'espai destinat 
a la venda destacant la varietat 
d'intruments de meteorologia i 

òptica existents.
Valorarem la importància de 

l'assessorament personalitzat en 
aquesta tipologia de comerç

Activitat per a la reflexió

	Dinàmica per conèixer els 
diferents instrumentals tècnics i el 

seu camp d’aplicació.

Activitat pràctica

Per l’alumnat de cicle superior 
d’EP i cicle inicial d’ESO: 

Ens convertirem en observadors 
meteorològics descobrint quin 

tipus de material s’utilitza per fer 
observacions meteorològiques i 
farem una observació pràctica.
Per l’alumnat de cicle superior 

d’ESO, Batxillerat i FP:
Demostrarem el poder de l’òptica 

amb diferents instruments que ens 
proporcionaran els diferents 
augments (de 10x a 1000x) i 

entendrem perquè i en quins 
àmbits s’utilitzen amb exemples 

pràctics.
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Àrees relacionades

•	 Educació secundària obligatòria: Ciències naturals | Ciències socials | Crèdit de síntesi | Tecnologies | Educació per 
a la ciutadania i els drets humans | Cultura cièntífica | Ciències aplicades a l'ativitat professional | Biologia | Economia 

i emprenedoria 
•	 Batxillerat i formació professional:Ciències per al món contemporani | Treball de recerca | Matemàtiques | Física | 

Biologia | Tecnologia industrial | Economia de l'empresa.

Per l’alumnat de cicle superior d’EP i cicle inicial d’ESO: 
•	 Ens convertirem en observadors meteorològics descobrint quin tipus de material s’utilitza per fer observacions 

meteorològiques i farem una observació pràctica.
Per l’alumnat de cicle superior d’ESO, Batxillerat i FP:

•	 Demostrarem el poder de l’òptica amb diferents instruments que ens proporcionaran els diferents augments (de 
10x a 1000x) i entendrem perquè i en quins àmbits s’utilitzen amb exemples pràctics.

•	 En aquesta visita els alumnes rebran una explicació del tipus de material que poden trobar en aquesta 
emblemàtica i única botiga: productes de meteorologia, òptica (lupes, telescopis terrestres, microscopis, prismàtics), 

astronomia i instrumental de mesura i precisió.
•	 Coneixeran com és el dia a dia de la botiga i la importància que té l’assessorament en un comerç com aquest.

•	 En l’activitat de meteorologia ens endinsarem en conèixer tot l’instrumental que hi ha per fer mesures de 
temperatura, humitat, vent i pluja. Des de l’instrumental analògic fins a estacions meteorològiques digitals molt 

avançades. A més a més, coneixerem quin tipus de material exigeix com a estàndard la OMM (organització 
Meteorològica Mundial) perquè els mesuraments siguin vàlids per l’estudi científic posterior. No obstant, la 

meteorologia també s’aplica a multitud de sectors tals com museus, sales de laboratori, magatzems, entre d’altres, 
que utilitzen enregistradors de temperatura i humitat tant analògics com digitals. 

•	 L’activitat pràctica consistirà en realitzar una observació meteorològica amb instruments bàsics tals com un 
termòmetre un higròmetre i un pluviòmetre. Així mateix, també ensenyarem com construir un pluviòmetre casolà. 
•	 En l’activitat d’òptica s’explicarà el concepte del poder de l’augment i com la combinació de lents aconsegueixen 
donar-nos visions microscòpiques i telescòpiques. Tindrem l’oportunitat de fer observacions amb lupes, microscopis 

biològics, microscopis estereoscòpics i lupes/microscopis digitals. Relacionarem els tipus d’instrumental amb les 
diferents aplicacions pràctiques i d’estudi. Així mateix, els i les alumnes podran tenir un concepte clar de la feina que 

fan diferents tipus d’investigadors científics.

Continguts específics per nivells educatius


