WEBINARIS METEO: SEMINARIS EN LÍNIA

Soluciones de tecnologías de
la información

SOBRE METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA

Què és?
Un webinari, o seminari web, és un
esdeveniment en línia que té per objectiu
difondre el coneixement sobre una
temàtica a un col·lectiu. Enguany, el
Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC), impulsa diverses sessions,
públiques i gratuïtes, adreçades al món
educatiu.

SESSIONS
PROGRAMADES
CURS 2017-2018
1. Un passeig per la
meteorologia
04/10/2017 i 07/02/2018

2. Què és el canvi climàtic?

Què aprendrem?

08/11/2017 i 07/03/2018

3. Com es fa una predicció
meteorològica?
29/11/2017 i 04/04/2018

4. Com funciona una estació
meteorològica automàtica?
17/01/2018 i 02/05/2018

Per permetre l’ accés
del màxim d’escoles,
els webinaris es
limiten preferentment
a una sessió per
centre i curs
acadèmic

MÉS INFORMACIÓ A
TRAVÉS DE:
T. 9 3 5 6 7 6 0 9 0
a /e : e duc a c i o @m e te o.c a t

A qui va dirigit?
Als alumnes de cicle mitjà i superior de
l’educació primària.

Com funciona?
DIES ABANS: les escoles es registren a
través d’un formulari, indicant la sessió a
la qual volen assistir.
EL DIA DEL SEMINARI: les escoles es
connecten i assisteixen en directe a la
sessió. Al final s’estableix un diàleg entre
les escoles i l’expert. La durada màxima
és d’1 hora i hi assisteixen un màxim de 4
escoles de forma simultània.
DIES DESPRÉS: la sessió es penja al
bloc del SMC i es pot descarregar
lliurement.

Quin cost té?
Es tracta d’un servei totalment gratuït.

Diversos aspectes relacionats amb la
meteorologia i la climatologia. Com es
formen els núvols, com podem saber si
demà plourà, ha canviat molt el clima a
Catalunya? Quins instruments tenim per
observar el temps? Aquestes i altres
preguntes seran resoltes amb els
seminaris.

Quins requisits tècnics
calen?
L’escola ha de disposar de:
 Connexió estable i ràpida d’internet
(ample de banda 700 Kbps o superior)
 Altaveus i micròfon (preferible)
 Càmera web (preferible)
TM
 Descàrrega eina WEBEX
TM
 JavaScript i cookies activades
 Java 6.0 o superior

