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Experiències sobre el sistema solar 

 
La classe de 4tA dels Trabucaires, de l’escola Ítaca de Vilanova i la Geltrú . 
Durant el primer trimestre d’aquest curs hem treballat el Sistema Solar.  
Ens vam plantejar unes quantes preguntes i les vam agrupar en sis grups 
d’interès. Cada  grup es va reunir per buscar informació sobre el tema que 
havia escollit. 
Una de les preguntes va ser la següent: 
Els nens i nenes d’aquest grup vam treballar amb el moviment de rotació. 
A través dels llibres i internet vam veure que la Terra està inclinada uns 23 
graus i mig en el seu eix de rotació, està lleugerament aixafada pel Pol Nord i 
Pol Sud i gira d’Oest a Est. 
Vam fer la Terra amb una bola de poliespan i la vam pintar. 
-A nosaltres, igual  que als nostres avantpassats també ens semblaria que el 
món s’acaba a l’horitzó si no sabéssim  que la Terra és rodona...Com ho 
podríem demostrar sense veure-la des de l’espai?  
La cartolina blava representa el mar i la línea de l’horitzó és la part de dalt del 
full (com veieu a la diapositiva). 
Si la Terra fos plana el vaixell aniria desapareixent sense canviar de tamany  
“com si s’enfonsés” 
Però com és rodona el vaixell s’anirà fent cada vegada més petit i més petit... 
fins que quedi un petit puntet a la línea de l’horitzó. 
Abans de començar a explicar l’experiència sobre les estacions de l’any  
volem fer una pregunta: 
Com creieu que escalfa més el  sol, si dóna de ple o de costat, efectivament 
si dóna de ple escalfa més i serà estiu? 
 
Com a conseqüència d’aquesta experiència sabem l’ importància que té la 
inclinació del rajos del Sol sobre la Terra. 
Les estacions tenen a veure amb la inclinació de l’eix de la terra, que és de 
vint-i-tres graus i mig. Els moviments que fa la Terra el voltant del Sol els hem 
representat amb una cartolina groga i una llanterna que representaria el Sol. 
La Terra que es la bola de poliespan va girant al voltant del sol en el seu 
moviment de translació en forma d’òrbita el·líptica i de rotació sobre el seu 
eix. 
A mida que la Terra gira el voltant del Sol, la llum de l’astre arriba el planeta 
amb diferents graus i per això tenim les estacions de l’any el voltant del món. 
La inclinació és major en l’hemisferi sud. Els rajos del Sol són més baixos que 
en el nord, per això es troben en el solstici d’hivern.  
També ens vam preguntar sobre les estrelles.  Quan de nit mirem al cel les 
estrelles es mouen o som  nosaltres qui ens movem? 
El nostre grup va voler representar les estrelles disposades en diferents plans 
ja que algunes estan més lluny que les altres i vam decidir que faríem una 
espiral de filferro amb unes estrelles de paper. 
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Al centre de l’espiral vam posar la Osa Major. 
L’Osa Major mai es mou quan es mou l’espiral ja que coincideix amb l’eix de 
rotació de la Terra! 
Sabem que la Lluna  és el nostre satèl·lit. És molt petita comparada amb la 
Terra i té dos moviments com la Terra: rotació (sobre si mateixa) i translació 
(al voltant de la Terra). Aquest grup vam voler veure com era la lluna en les 
seves fases: 
Juguem amb la llum i l’ombra a una habitació a les fosques: 
La Lluna té quatre fases: la fase plena  que és quan la terra està exactament 
entre la Sol i la Lluna.  
La fase nova:  És quan la cara de la Lluna està davant de la Terra i no està 
il·luminada pel Sol. Durant esta fase, la Terra, la Lluna i el Sol se situen en 
aquest ordre en l'espai.  
La Lluna Creixent  és quan la lluna cada vegada es veu més. 
La Lluna Minvant  és quan la lluna cada vegada es va fent més petita. 
Sovint els eclipsis  són un gran esdeveniment. 
Vam voler representar dos tipus d’eclipsis en una habitació a les fosques amb 
l’ajut de la llanterna que representava el Sol, una pilota de ping-pong que 
representava la lluna i la bola de poliespan que representava la Terra. 
Eclipsi de Sol: Seria quan la lluna passa entre el Sol i la Terra. 
Eclipsi de Lluna: Seria quan la Lluna està a l’ombra de la Terra o dit d’una 
altra manera l’eclipsi de Lluna apareix quan la Terra s’interposa entre el Sol i 
la Lluna. 
Perquè només veiem una cara de la lluna? 
Aquest grup de nens i nenes hem utilitzat un got de plàstic  que representava 
la terra i una moneda d'euro que representava la lluna i tal com veureu al  
video…hem volgut saber per què és així. 
Si la lluna no rotés veuríem totes les seves quatre cares de l’euro. 
Però com la lluna fa moviment de rotació i el temps que triga en donar una 
volta és el mateix que el que triga en donar un tomb sencer i això fa que 
sempre veiem la mateixa cara de la lluna.  
Mai veurem l’altra cara de la lluna. 
CONCLUSIÓ FINAL I COMIAT 
Com que hem representat els diferents moviments i situacions hem pogut 
respondre les nostres preguntes.  
El nostre sistema solar gira com les agulles d’un rellotge petit i el comparem 
amb l’espai. 
El sistema solar funciona sol, no té piles però d’ell en depenem. La nostra 
perspectiva sobre el pas del temps ha canviat i algunes idees errades que 
teníem a l’inici del treball, també. Des d’ara endavant haurem d’estudiar molt 
per aprendre més coses sobre el Sistema Solar i l’Univers en general... 
Tenim sort de poder formar part d’aquest petit sistema dins l’univers que ens 
permet tenir la vida que tenim. 
 
 


