
Les estacions i la durada del dia i la nit: dos fenòmens i una sola explicació.
De quina manera es desplaça l'eix de la terra?

Guia didàctica

Aquesta proposta didàctica es composa dels següents documents:

Documents per a l'alumnat:

Explorant com es desplaça la Terra.doc

La llegenda del solstici de Swenet.doc

Maquetes. doc

4 exploracions.png

Inclinacio Eix 0 planteig.ggb

Inclinacio Eix 1 problema.ggb

Inclinacio Eix 2 problema.ggb

Inclinacio Eix 3 problema.ggb

Radi Terra problema.ggb

Documents per al professorat:

Exploració.zip

Quadrant.ggb

El pou de Swenet.ggb

El gnonom de Swenet.ggb

Inclinacio Eix 1 solucio.ggb

Inclinacio Eix 2 solucio.ggb

Inclinacio Eix 3 solucio.ggb

Cal que l'aula disposi d'un ordinador amb projector, i que els alumnes tinguin accés a un ordinador 

amb processador de textos, un paint elemental, que tinguin instal·lat el Stellarium i que coneguin a 

nivell bàsic el geogebra. 
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Objectiu didàctic: 

Expliquem als nostres alumnes que el fenomen de les estacions de l'any i de la diferent durada del 

dia i les nit és una conseqüència de la inclinació de l'eix de la Terra respecte del pla de la seva 

òrbita.  Aquest  és  un  coneixement  ja  elaborat...  no  obstant  això,  mitjançant  l'experimentació, 

l'observació i la deducció, és possible que ho puguin descobrir ... si es planteja com un problema a 

resoldre. 

1.- Què saben els alumnes per experiència i observació directa. Resumiu el que ja saben:

La llum del sol  transporta calor, de manera que quanta més llum rebi un hemisferi, més calor hi 

farà.

21 de juny 21 de desembre
Il·luminació Durada dia Il·luminació Durada dia

Hemisferi Nord Més (Estiu) Llarga   Menys (Hivern) Curta
Hemisferi Sud Menys (Hivern) Curta  Més (Estiu) Llarga

2.- La pregunta.

Feu  que  els  vostres  alumnes  facin  una  maqueta  de  la  terra 

(maquetes.doc)  i  demaneu-los  que  la  desplacin  al  voltant  d'un  Sol 

simulat i sobre una representació del pla de l'orbita. Feu que s'adonin 

que  no  tothom la  desplaça  de  la  mateixa  manera.  A partir  d'aquesta 

observació plantegem les preguntes:

a) Respecte del pla de l'òrbita, com es desplaça realment la terra? 

b) La forma en què es desplaça, influeix en les estacions i en la durada del dia i la nit?
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3.- Organitzant l'exploració

Com que  les  possibilitats  de  desplaçar  la  terra  són  moltes,  els  plantegem quatre  possibilitats. 

Advertim als  alumnes que una d'elles és  la  real,  i  que l'han esbrinar.  Aquest  és  el  problema a 

resoldre. És imprescindible que els alumnes moguin la maqueta d'aquestes quatre maneres i que 

verbalitzin la descripció dels desplaçaments. 

L'eix de la terra es 
desplaça vertical al pla de 

l'òrbita

L'eix de la terra es 
desplaça inclinat cap a la 

banda interior del sol

L'eix de la terra es 
desplaça inclinat cap a la 

banda exterior del sol

L'eix de la terra es 
desplaça inclinat però 

sempre paral·lel

4.- Què observarem i com representarem les observacions.

Vegeu amb els alumnes les interactivitats sobre 

l'exploració. (Descomprimiu  el  fitxer 

exploracio.zip i obriu exploracio.htm)

Enfosquiu  el  laboratori.  Agrupeu  els  alumnes 

per parelles i proporcioneu-los una espelma, un 

full amb al pla de l'òrbita i el full per anotar les 

observacions (4 exploracions.png).

Advertiu als alumnes que quan es fa una observació cal saber què es vol observar, que les nostres 

maquetes no són perfectes ni tampoc l'espelma il·lumina exactament mitja “bola”, de manera que 

han “d'arreglar” una mica les anotacions de l'observació.

1.- En la vista frontal, han de colorar la part il·luminada de cada hemisferi i veure si pols 

estan o no il·luminats.

2.- En la vista superior,  que clavin una agulla en la nostra latitud i  que facin una volta 

sencera (24 hores), que comparin la part de la circumferència  il·luminada amb l'enfosquida. 

Partint  de les anotacions del full  on han anotat les observacions, amb el mateix fitxer  4 

exploracions.png els  alumnes podran muntar els  gràfics per integrar al  seu document de 

treball.
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Nota: Cal tenir present que la vista frontal d'aquesta representació només és correcte en el moment 

dels dos solsticis, que són els únics dos moments de la translació de la Terra en què el centre del sol 

i  l'eix terrestre estan continguts en el mateix pla.  Per fer tangible aquesta percepció als  vostres 

alumnes, que prenguin la maqueta de la Terra, el pla de l'òrbita i el Sol, i que clavin una agulla a la 

maqueta de la terra. Si la desplacen al voltant del Sol, s'adonaran que només durant els solsticis, i al 

migdia, el punt que representa el Sol, el punt que representa l'observador (l'agulla) i l'eix de la terra 

són al mateix pla, i aquesta coincidència permet fer una representació sobre el pla.

5.- Argumentant una conclusió.

Si les observacions estant ben elaborades, interpretar els gràfics per inferir com seran les estacions 

(ens limitem a l'hivern i estiu) en cada hemisferi i la durada del dia i la nit en cada exploració, és 

força immediat. 

Per interpretar els gràfics, disposen d'aquest vocabulari: més, menys, igual, 12 hores, hivern, estiu, 

llarg, curt. I d'aquesta taula:

21 de juny 21 de desembre
Il·luminació Durada dia Il·luminació Durada dia

Hemisferi Nord
Hemisferi Sud
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Per  ajudar  als  alumnes  a  construir  una  argumentació  cal  que  tinguin  ben  aprés  el  vocabulari 

pertinent, de manera que també el facilitem.

Objectes Terra, Sol, eix ,hemisferi, nord, sud, estiu, hivern, dia, nit realitat, pla, òrbita, banda
Propietats inclinat, vertical, paral·lel, igual, llarg, curt, fals, cert, exterior, interior
Accions desplaçar, il·luminar, encaixar
Relacions més, menys, si ... aleshores, per tant, sí, no 

Però també cal proporcionar als  alumnes els  esquemes lògics de l'argumentació més adient,  de 
manera que puguin expressar amb claredat el raonament de l'argumentació. Se n'utilitzen dos:

(modus ponens) (modus tollens)

A, aleshores B A, aleshores  B  
B No B
Per tant, A Per tant, no A

Tot seguit concretem com quedaria tot plegat en cada exploració.

Cas 1: Si l'eix de la Terra es desplaça vertical al pla de l'òrbita
21 de juny 21 de desembre

Il·luminació Durada dia Il·luminació Durada dia
Hemisferi Nord igual igual igual igual
Hemisferi Sud igual igual igual igual

Argumentació:

Si l'eix de la Terra es desplacés vertical al pla de l'òrbita, aleshores 

a l'hemisferi nord i sud sempre faria la mateixa calor i el dia i la nit serien igual de llargs. 

Però això últim no encaixa amb la realitat. 

Per tant, és fals que l'eix de la Terra es desplaci vertical al pla de l'òrbita

Cas 2: Si l'eix de la Terra es desplacés inclinat al pla de l'òrbita cap a la banda interior del Sol

21 de juny 21 de desembre
Il·luminació Durada dia Il·luminació Durada dia

Hemisferi Nord Més (estiu) Llarga Més (estiu) Llarga
Hemisferi Sud Menys (hivern) Curta Menys (Hivern) Curta

Argumentació:
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Si l'eix de la Terra es desplacés inclinat al pla de l'òrbita cap a la banda interior del Sol, 

aleshores a l'hemisferi nord sempre seria estiu i el dia sempre seria més llarg que la nit. 

Però això últim no encaixa amb la realitat. 

Per tant, és fals que l'eix de la Terra es desplaci inclinat cap a la banda interior del sol.

Cas 3: Si l'eix de la Terra es desplacés inclinat al pla de l'òrbita cap a la banda exterior del sol

21 de juny 21 de desembre
Il·luminació Durada dia Il·luminació Durada dia

Hemisferi Nord Menys (hivern) Curta Menys (Hivern Curta
Hemisferi Sud Més (estiu) Llarga Més (estiu) Llarga

Argumentació:

Si l'eix de la Terra es desplacés inclinat al pla de l'òrbita cap a la banda exterior del Sol, 

aleshores a l'hemisferi nord sempre seria hivern i el dia sempre seria més curt que la nit. 

Però això últim no encaixa amb la realitat. 

Per tant, és fals que l'eix de la Terra es desplaci inclinat cap a la banda exterior del sol.

Cas 4: Si l'eix de la Terra és desplacés inclinat al pla de l'òrbita però sempre paral·lel.

21 de juny 21 de desembre
Il·luminació Durada dia Il·luminació Durada dia

Hemisferi Nord Més (estiu) Llarga Menys (Hivern) Curta
Hemisferi Sud Menys (hivern) Curta Més (estiu) Llarga

Argumentació:

Si l'eix de la Terra es desplacés inclinat al pla de l'òrbita i sempre paral·lel, aleshores 

el 21 de juny serà estiu a l'hemisferi nord i hivern a l'hemisferi sud 

Però això últim sí encaixa amb la realitat. 

Per tant, és cert que l'eix de la Terra es desplaça inclinat i sempre paral·lel

6.- Emergència de noves preguntes ... i nous problemes

Una vegada els nostres alumnes han fet la descoberta, si fomentem una “tempesta de preguntes” a 

l'aula, podem conduir  “l'energia de la tempesta” cap a la pregunta més fèrtil: com es pot mesurar  

l'amplitud de l'angle d'inclinació de l'eix de la Terra respecte del pla de l'òrbita?
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Esbrinant l'amplitud de l'angle d'inclinació de l'eix de la Terra

Per respondre la pregunta, seguirem els passos d'Eratòstenes (segle III a.c.)

Vegeu http://es.wikipedia.org/wiki/Eratóstenes  )  

Els alumnes disposen del document: La llegenda del solstici de Swenet.doc

En primer lloc cal que els  alumnes construeixin la maqueta d'un quadrant solar per aprendre a 

mesurar l'angle de l'alçada del sol, i la maqueta d'un gnòmon per observar la variació de la longitud 

i l'orientació d'una ombra.  

Trobareu les plantilles en el fitxer Maquetes.doc

Aprenem a mesurar l'alçada del sol amb un quadrant solar

Una vegada muntat el quadrant, abans de sortir 

al  pati  a  mesurar  l'alçada  del  sol  en  aquest 

moment, mostreu-los la geometria del quadrant 

solar,  i  feu  que  s'adonin  que  l'angle  que 

determina l'ombra de l'agulla és el mateix que el 

que forma el raig del Sol amb l'horitzontal del 

punt d'observació. 

Disposeu del fitxer quadrant.ggb. Mogueu el Sol 

per veure les variacions de l'angle.

El fenomen del  solstici d'estiu a Swenet

Disposeu dels fitxers  El pou de Swenet.ggb  i  El gnòmon de Swenet.ggb  per mostrar els  dos 

fenòmens que relata la llegenda d'Eratòstenes.
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Planteig del problema

A  partir  d'aquest  moment  comença  un  bonica 

activitat de geometria i de resolució de problemes 

a  partir  de  la  formulació  d'una  pregunta,  i  el 

geogebra  ens  ho  facilitarà  molt.  Amb  el  fitxer 

Inclinacio Eix 0 Planteig.ggb plantegem l'inici del 

problema i  l'objectiu  principal  i  que  l'angle  que 

cerquem  és  també  la  inclinació  de  l'Equador 

respecte del pla de l'òrbita. 

Problema 1: Representar de l'alçada del sol a Swenet durant el solstici d'estiu.

Feu notar als vostres alumnes que el geni d'Eratòstenes consistí en:

a) Representar el  mateix angle que mesurava amb el quadrant solar però des d'una perspectiva 

exterior a la Terra.

b) Representar els raigs del sol com a rectes paral·leles, i no com a rectes radiants (feu que els 

alumnes observin la fotografia del relleu que representa el faraó i el déu Ra, en la narració. )

En  tot  moment  representaren  amb  un 

interrogant l'angle  d'inclinació  de  l'eix 

terrestre  respecte  de  la  normal  al  pla  de 

l'òrbita.

Distribuïu el  fitxer Inclinació  Eix  1 

problema.ggb  entre  els  alumnes.  Teniu  la 

solució a: Inclinació Eix 1 solucio.ggb
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Els objectius d'aquesta activitat són:

Adonar-se que l'horitzontal de l'observador en qualsevol punt de la Terra és la tangent en 

aquest punt. 

Adonar-se que l'angle d'incidència del raigs solars sobre l'horitzontal és l'alçada del sol que 

mesurem amb el quadrant solar.

Que només en un sol punt, l'angle de l'alçada del sol és recte. I aquest fet ens determina la 

posició de Swenet.

Problema 2: Representar Swenet durant el solstici d'hivern. 

Ja hem situat Swenet el 21 de juny i han aparegut uns quants angles que ens orienten cap a l'objectiu 

Amb el fitxer  Inclinació Eix 2 problema.ggb plantegem als alumnes que representin Swenet el 21 

de desembre per tal de tenir tota la imatge completa dels dos solsticis. A més, aquesta imatge ens 

ajudarà a entendre per què Eratòstenes diu als seus alumnes que cal esperar el solstici d'hivern per 

poder mesurar la inclinació de l'eix terrestre. 

Usant les operacions “reflectir objecte en recta” 

i “reflectir objecte per punt”,  per determinar la 

posició de Swenet, i de retruc es determinen els 

dos tròpics (Càncer i Capricorn).

Vegeu la  solució en el  fitxer  Inclinació Eix 2 

solucio.ggb

Una  vegada  resolta  la  localització  de  Swenet,  feu  que  els  alumnes  s'adonin  que  en  aquesta 

representació apareix l'angle SCP, l'amplitud del qual és el doble de l'angle que cerquem! 
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De manera  que  l'objectiu  inicial  del  problema  es 

reformula ara a trobar alguna relació entre l'angle 

que mesura el quadrant solar (un coneixement que 

tenim)  i  la  incògnita  (un  coneixement  que  no 

tenim), la qual cosa genera el problema següent.

Problema 3: Esbrinant l'angle d'inclinació de l'eix de la Terra

Seguirem el fil  de la narració per acabar:  Eratòstenes diu als  seus deixebles que cal esperar el 

solstici d'hivern, adonem-nos que l'únic angle que ell podia mesurar era l'alçada del sol a Swenet 

durant aquest solstici d'hivern. 

De  manera  que  plantegem  la  construcció 

geomètrica  d'aquesta  mesura.  Distribuïu  el 

fitxer  Inclinació Eix 3 problema.ggb.  Teniu la 

solució a: Inclinació Eix 3 solucio.ggb

Informeu  als  alumnes  que  Eratostenes  feu 

aquesta mesura i que obtingué una mesura de 

44º (aproximadament, és clar!)

Una  vegada  feta  la  construcció,  feu  que  els 

alumnes  percebin  les  dues  rectes  paral·leles 

tallades  per  una  secant,  de  manera  que  els 

angles corresponents seran iguals. Feu que es 

fixin en què els dos angles verds són iguals

Si sabem que l'alçada del sol a Swenet és de 

44º, el complementari tindrà 46º (angle verd), i 

com  aquest  angle  és  el  doble  de  l'angle 

d'inclinació, concloem que l'eix de la Terra té 

una inclinació de 23º.
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Nota històrica:

Cal matisar  que Eratòstenes  mesurés  realment 

la inclinació de l'eix terrestre, ja que és difícil 

d'encaixar  aquest  planteig  amb  la  mentalitat 

geocèntrica de l'època. En efecte, si concebem 

que  la  Terra  roman  inamovible  al  centre  de 

l'univers i que el Sol orbita al seu voltant, poc 

sentit té que estigui inclinada o no, i, a més, cal tenir un pla de referència per parlar d'inclinació.  

Allò que Eratòstenes mesurà fou la diferència entre les alçades del Sol als dos solsticis.

Finalment,  no  volem desaprofitar  l'oportunitat 

de  comentar  que  Eratòstenes  mesurà 

indirectament el radi de la Terra amb un encert 

notable. El recorregut geomètric que han fet els 

alumnes els serà útil per entendre com s'ho va 

fer Eratòstenes. 

Disposeu  del  fitxer  Radi  Terra  problema.ggb 

per a plantejar aquesta activitat.

En el marc de l'any de l'Astronomia (2009) aquesta fou una de les activitats que es proposaren. 

Vegeu:http://www.astronomia2009.es/Proyectos_de_ambito_nacional/La_medida_del_Radio_de_la

_Tierra.html

 

Barcelona, gener 2011,

Jordi Achón
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