AXUDA PARA A INSERCIÓN DOS DATOS METEOROLÓXICOS
Estimado colaborador, neste documento indicámoslle como realizar a inserción de datos
meteorolóxicos. Para isto, deberá seguir o seguinte proceso:
Acceder á web de Meteogalicia. Nela, premerá a ligazón de Formación e MeteoEscolas:
https://www.meteogalicia.gal/web/formacion/formacionIndex.action?request_locale=gl
Aparecerá a seguinte páxina:

Desde “Acceso ao rexistro de datos” accédese a:

Co nome de usuario e o contrasinal que lle ten proporcionado MeteoGalicia poderá
iniciar a súa sesión.
A páxina que lle aparecerá será a seguinte:

Debe escoller o período de inserción nos iconos que aparecen a carón das datas. A
continuación introduciremos os datos. Para a introducción dos datos podemos ter dúas
posibilidades: primeiro, que os días anteriores se tomaran os datos con continuidade ou
segundo caso, que non se tomaran as lecturas (p. ex. fins de semana, períodos non
lectivos, etc.)
Primeiro Caso:
No caso de que a recollida de datos sexa pola mañá, a temperatura máxima do
termómetro anotarase no día anterior a lectura, porque habitualmente esta rexistrarase
nas horas centrais do día.
A temperatura mínima anotarase no propio día de lectura, porque habitualmente se
rexistra pola noite ou a primeiras horas da mañá.

A pluviometría é un dato acumulado de 24 horas, das cales grande parte son do día
anterior, polo que este dato anotarase o día anterior. Se non choveu porase cero.
O resto das variables indicarase con fenómeno non observado 0 , fenómeno observado
1, anotando o fenómeno observado no día que se produciu. No suposto de no ter
realizado a observación ou ter algunha dúbida, deixarase baleira a caixa correspondente.

Segundo Caso:
Supoñamos que pasaron días (da igual a duración do período) sen tomar lecturas. Neste
caso procederemos do seguinte xeito.
As temperaturas anotaranse exactamente igual que no caso anterior, e dicir, a máxima
no día anterior e a mínima no propio día de lectura, e o resto de caixas inmediatamente
anteriores quedarán valeiras, sen facer ningún tipo de anotación.
Tanto a pluviometría como o percorrido de vento son acumulados e os anotaremos no
día anterior a lectura, exactamente igual que no primeiro caso, pero ademais
marcaremos as correspondentes caixas de indicación de acumulado.

Por último, non debemos esquecer premer o botón de enviar.
E sobre todo lembren que a carón das variables existe a axuda que lles poderá clarexar as posibles
dúbidas que xurdan.

Moitas grazas pola súa colaboración.

