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 La Terra i el Sistema Solar 
Eclipsis 
Nucli 

 Objectius  
Utilitzar simulacions per observar la formació d’eclipsis de Sol i de Lluna. 

Comprendre les raons científiques de la formació d’eclipsis i de la seva periodicitat. 

 Processos que es treballen de forma explícita 
• Observació d’un eclipsi de Sol amb el programari Stellarium. 

• Observació d’un vídeo d’un eclipsi de Sol. 

• Observació d’un eclipsi de Lluna amb el programari Celestia. 

• Cerca de la periodicitat dels eclipsis per extreure’n conclusions sobre la seva 
formació. 

 Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de 1r d’ESO 

 Recursos emprats 
Programari Celestia. 

Programari Stellarium. 

 Temporització 
Aquesta activitat està dividida en quatre fases: tres observacions i una recerca i en 
cadascuna d’elles hi ha una fase d’anàlisi per extreure’n conclusions. Es pot pensar 
doncs en dues hores de classe que es pot agilitzar més o menys en funció de la 
dinàmica de l’aula. 

 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Aquesta activitat es basa essencialment en l’observació prèvia (i virtual) de diferents 
tipus d’eclipsis, en diferents situacions i des de posicions diverses. Aquestes 
observacions es poden fer col·lectivament des de la pissarra digital interactiva o bé 
es pot proposar als alumnes la observació individual o per parelles en els seus 
portàtils. Tant en un cas com en l’altre cal que, posteriorment, l’alumne respongui 
les qüestions plantejades i les posem en comú avançant així cap a l’objectiu 
d’explicar la formació dels eclipsis. 

A alguns alumnes amb dificultats d’abstracció els pot costar imaginar-se la situació 
del Sol, la Terra i la Lluna en un eclipsi i molt especialment quan expliquem la 
importància de la inclinació de l’òrbita de la Lluna. En aquests casos una bona 
proposta és que ells mateixos experimentin la formació d’eclipsis utilitzant una 
llanterna potent (Sol), una pilota (Lluna) i ells mateixos (la Terra). Aquesta proposta 
anirà bé realitzar-la en una hora B per tal de poder treballar amb comoditat i que 
tots puguin experimentar. 
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A la xarxa podem trobar una gran quantitat de filmacions d’eclipsis tant de Sol com 
de Lluna podem visualitzar-ne alguns però és important no abusar-ne i seleccionar els 
més significatius. A tall d’exemple: 

http://www.youtube.com/watch?v=LPulZF7oxgA 

http://www.youtube.com/watch?v=3_Ae-U5ZkXI 

També a la xarxa podem trobar moltes simulacions de la formació d’eclipsis però cal 
tenir present que la representació a escala (de grandàries i de distàncies) del Sol, de 
la Terra i de la Lluna representa un greu problema per a la correcta comprensió dels 
eclipsis. És per això que s’ha optat per la utilització de programari (Stellarium i 
Celestia) que simulen molt exactament les situacions reals. Alguna simulació que 
també us pot ajudar: 

http://www.youtube.com/watch?v=ilSkZQafybk

 Aspectes tècnics a tenir en compte 
Cal tenir instal·lat en els ordinadors el programari utilitzat: Stellarium i Celestia de 
lliure distribució. 

 Documents adjunts 
• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE – eclipsis.doc 

• Full de respostes (Word): RESPOSTES – eclipsis.doc 
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