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No mapa de MetOffice amósase unha invasión de aire polar procedente do Norte, que leva asociada unha baixa 
de temperaturas e inestabilidade a causa da penetración dunha fronte fría

Galicia, nembargantes, mantense en situación isobárica de alta presión atmosférica con non moi elevado
gradiente de presión. Por iso, a repercusión a nivel de choivas e ventos, salvo en áreas de montaña,
vai ser escasa.
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No mapa de isóbaras de eltiempo.es correspondente ao sábado 21 de novembro, a afluencia de vento N vese que
produce maior inestabilidade nas áreas nororientais da Península, especialmente as de montaña, nas que a 
elevación das masas de aire cheas de humidade forza un descenso do punto de rocío e a precipitación en áreas
afectadas por baixas presións atmosféricas (especialmente Pireneos e altas elevacións do Sistema Ibérico).
O gradiente de presión máis forte nestas áreas tamén nos indica que os ventos serán alí máis fortes e fríos.
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Na animación GFS de windyty.com correspondente ás 11.00 do 21 de novembro, obsérvase a especial incidencia 
dos ventos fríos septentrionais nas áreas do Golfo de Biscaia e a súa entrada pola depresión do Ebro en direción
ao Mediterráneo. Estes ventos portan humidade que descargará especialmente nas áreas montañosas.
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No mapa de predición meteorolóxica de eltiempo.es correspondente ao 21 de novembro ás 12.00 obsérvase un 
descenso xeralizado das temperaturas, que apenas chegan aos 20ºC en áreas a sotavento dos Sistemas Béticos no 
SL peninsular e nas Baleares, excepción feita das illas Canarias ‐en latitudes subtropicais máis cálidas‐ e Melilla, na
que a influencia da masa tropical africana aínda sigue plenamente activa. As choivas son escasas, nembargantes,
salvo nas áreas de montaña ‐onde o risco aumenta‐ e o tempo soleado mantense en áreas de solleira como 
aquelas situadas ao abeiro do Sistema Central, na súa marxe meridional.
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No mapa de altura de meteociel.fr correspondente á circulación do Jet Stream, obsérvase o predominio dunha 
circulación ondulada, na que se manifesta claramente a influencia da valgada de aire polar que se extende por
toda Europa occidental.
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No mapa de MetOffice en superficie correspondente ás 00.00 horas do 22 de novembro, a situación resalta
o paso da advección de aire polar sobre o NL da península ibérica, aínda que nunha situación de presión 
entre alta e baixa presión, o que provocará unha inestabilidade menor que a dos grandes temporais de 
neve.
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O mapa de isóbaras en superficie de MetOffice para 24 de novembro ás 00.00 horas prevé xa unha situación 
na que a dorsal anticiclónica volve avanzar sobre o N da península. A inestabilidade en superficie descenderá,
aínda que o aire frío en altura siga avanzando, tal e como amosan as liñas discontinuas correspondentes a 
baixas topografías en altura.
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En consecuencia, como amosa o mapa de isóbaras de eltiempo.es para 24 de novembro á 1.00 da 
mañá, o risco de precipitación sobre a península desaparece, se ben a afluencia de aire polar orixinará
a formación dunha baixa presión atmosférica en superficie sobre Túnez.
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A predición para o 24 de novembro ás 13.00 horas indica que os restos de inestabilidade con risco de precipitación 
se cinguirán ás zonas montañosas da península máis próximas ao Cantábrico (a excepción de 
Melilla, agora afectada pola borrasca asentada en Túnez). Iso sí, as temperaturas, tras a afluencia desta masa
de aire polar, baixarán no conxunto peninsular, descendendo de xeito significativo con respecto a días pasados.
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