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Benvolgut/da 
 
Aquestes son les dades associades a aquesta 
adreça de correu:Please see below for the 
requested information: 
Usuari/a: xxxxxx 
contrasenya: xxxx 
 
Salutacions cordials 

Identificació de l’estació  

A la pàgina principal de l’EduMet podreu sol·licitar l’identificador i contrasenya de la vostra estació 
per aquest xarxa indicant el correu xtec associat a la vostra estació (a8900...@xtec.cat, 
b784500x@xtec.cat) 

http://www.edumet.cat/edumet/meteo_2/login.php 

 

 
 

 

 

Al correu que rebreu tindreu el vostre 
idientificador (el codi del centre) i la 
vostra contrasenya per aquesta xarxa  
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Configuració de l’estació  

Per configurar l’estació haurem de seguir els següents passos:  

1.- Obrir el programa Weatherlink i seleccionar l’opció 
configurar del menú superior  

2.- Per configurar l’enviament de dades haurem d’entrar a: 
“configuració Internet ..”:   

 

 3.- Seleccioneu configuració de la connexió a internet de la pantalla que s’ha obert:  

    

4.- Modifiqueu les dades de la pantalla d’acrod al que es veu a la imatge:  
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Desactiveu la pestanya del “modo pasivo” que hi ha al costat del port 

A l’espai “Nombre de usuario” s’ha de col·locar el codi del centre o servei educatiu que és el 
mateix amb el que s’identifica l’estació (08945..., 178000..., etc) i la contrasenya que  l’aplicació 
Edumet us ha enviat en un missatge quan li heu demanat  

La resta de la informació és la que figura a la imatge superior, llevat que la carpeta de dades de la 
vostra estació estigui en una altra ruta diferent a la indicada (d:\edumet\estacio). En aquest cas 
caldrà indicar-ho. 

Accepteu tots els canvis i en actualitzeu les dades de l’estació a l’opció fitxer del menú superior  

Segons el període de refresc de les dades que tingueu a la vostra 
configuració, si substituïu el codi 08902081 pel de la vostra estació, 
haureu de començar a veure les dades a  

http://edumet.cat/edumet-data/08902081/estacio/profile1/butlleti.htm 

http:// edumet.cat/edumet-data/08902081/estacio/profile3/general.htm 

http://edumet.cat/edumet-data/08902081/estacio/historic.htm 
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Configuració de les dades d’enviament al servidor de seguiment 

Per poder disposar de les dades necessàries per ser visualitzades a l’aplicació, caldrà que 
modifiqueu els perfils de la configuració d’internet del vostre programa WeatheLink d’acord a les 
següents indicacions: 

0.- Baixeu-vos els fitxers de configuració que hi ha a la  

http://www.edumet.cat/edumet/meteo_2/manuals/plantilles.zip 

Descomprimiu el paquet zip i comproveu l’existència d’aquests 3 fitxers: ara.htx, dades.htx, 
tag_list.htx 

1.- Copiar a la carpeta WeatherLink\Template\profile2 (o a la carpeta de la vostra estació 
Edumet\Template\profile2) de l’ordinador que connectat a l’estació meteorològica les plantilles 
indicades (potser que siguin substitució d’alguna ja existent) que s’utilitzaran per configurar el perfil 
2 de l’enviament de dades 2 (pàgina 8): 

• D:\WeatherLink\Edumet\Template\profile2\ara.htx 

• D:\WeatherLink\Edumet\Template\profile2\dades.htx 

• D:\WeatherLink\Edumet\Template\profile2\tag_list.htx 

2.- Configurar la data i hora de l’estació amb la hora UTC  (UTM ) 1 (hivern) o 2 (estiu) hores 
menys de l’hora oficial(1). 

 

Fet això s’obrirà la següent pantalla:  
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3.- Configurar els perfils d’enviament de dades al servidor seleccionat l’opció Configurar Internet 
(Internet Settings) (2)  . 

   

 

 

 Configurar cadascun dels perfils d’acord al que s’indica en els següents diagrames 
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a) Temps de càrrega (1) d’acord a la imatge de cada perfil que trobareu més endavant  

b) Començant a les (2): indiqueu en tots els casos 0:00  

c) Seleccioneu les plantilles en cada perfil (3) d’acord a la imatge de cada perfil que trobareu 
més endavant  

d) Seleccioneu les imatges en cada perfil (4) d’acord a la imatge de cada perfil que trobareu 
més endavant  

Perfil 1: 

 

Perfil 2: 

A l’opció Seleccionar arxius de plantilla (2.1), elimineu totes les plantilles que hi ha actualment  
(2.1.a) i seleccioneu els nous arxius de plantilla (2.1.b) que trobareu a la carpeta 
D:\WeatherLink\Edumet\Template\profile2 
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Seleccioneu els informes a enviar (2.2.a) i indiqueu la carpeta del servidor on han d’anar a parar 
(2,2,b) 

 

Seleccioneu les imatges històriques del perfil (2.3) . Indiqueu l’interval de 1 mes (2.3.a) i la carpeta 
del servidor on aniran a parar les imatges (2.3.b) 
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Perfil 3 

Repetiu els mateixos passos que a la configuració del perfil 2 per ajustar-se a les imatges dels 
següents perfils: 

 

Plantilles  
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• Imatges actuals 

 

• Imatges històriques (setmana) 
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Perfil 4 

 

Plantilles  
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• Informes 

 

• Imatges actuals 
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• Imatges històriques (dia) 

 

Perfil 5 
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• Imatges històriques 5 (setmana) 

 

 

Perfil 6 
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• Imatges històriques 6 (mes) 

 

 

Perfil 7 
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• Imatges històriques 7 (any) 
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Exportació de dades històriques 

Per poder publicar totes les dades de la vostra estació caldrà que ens feu arribar el fitxer que es 
genera a partir de l’aplicació Weatherlink seguint els següents passos 

a.- Cliqueu el botó informes (1) apareixerà el menú Mirar (Browse) (2)  

b.- Seleccioneu l’opció Copiar Registres (Copy Records) (3)  

c.- Seleccioneu totes els anys que té registrats la vostra estació (4) i exporteu les dades (ok) 

d.- Envieu el fitxer txt generat amb les dades a edumet@xtec.cat 

En cas que el vostre ordinador us indiqui que no té prou espai a la carpeta, repetiu el procediment 
però amb un grup menor d’anys. 

No oblideu indicar en el nom del fitxer el codi i nom del vostre centre: 088...-Institut .....txt. 

Si heu hagut de generar fitxers per cursos o per agrupament de cursos, indiqueu en el nom del 
fitxer l’ordre de cada fitxer: 088...-Institut ....(1).txt. 
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Pantalla de l’estació a la nova plataforma  

Informeu-nos a edumet@xtec.cat quan la vostra estació hagi començat a enviar dades al nou espai 
per activar-la en la xarxa. A partir d’aquell moment podreu visualitzar les dades a la següent adreça 

http://www.edumet.cat/edumet/meteo_2/dades.php 

També podreu inserir les dades de la 
vostra o d’altres estacions copiant el 
codi que apareix al clicar sobre la 
pestanya compartir  (1) que hi ha a 

sota la imatge de l’estació 
seleccionada  i incrustant aquest codi 
en la vostra pàgina web 

També podeu indicar el període de 
temps de les dades representades 
alternant en l’última lectura realitzada, 
2 dies, setmana... (2)  

En aquesta nova versió podreu 
visualitzar les dades en format 
numèric i de taules o bé en format 
gràfic (3)   

 

 

 

Si cliceu sobre les imatges que hi ha a la pantalla (4) ... podreu obtenir informació addicional del 
paràmetre que representa  
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Inserir dades de l’estació a la web del centre 

Podreu inserir les dades de la vostra o d’altres estacions copiant el codi que apareix al clicar sobre 
la pestanya compartir  (1) que hi ha a sota la imatge de l’estació seleccionada  i incrustant aquest 

codi en la vostra pàgina web 

http://www.edumet.cat/edumet/meteo_2/dades.php 

 

Seleccioneu es característiques (2) amb les que voleu que aparegui la informació a la vostra 
pàgina web 

Copieu el codi per compartir (3) o per inserir (4) optimitzat per les plataformes Nodes i Wordpres 


