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 La Terra i el Sistema Solar 
Mirem el cel... a la nit 

Nucli 

 Objectius  

Utilitzar un planistel (digital) per localitzar diversos astres. 

Realitzar una observació nocturna (a ull nu). 

Utilitzar el telescopi per observar la Lluna, Júpiter i Saturn. 

(Opcional) Construir i utilitzar un planisferi (suport paper) 

 Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
explícita 

• Observació del cel nocturn a ull nu i amb instruments adequats (telescopi i/o 
prismàtics). 

• Observació i diferenciació entre les galàxies, estrelles, planetes i satèl�lits. 

• Configuració i utilització d’un planistel digital. 

• Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers utilitzant el 
vocabulari de manera rigorosa incloent-hi esquemes i dibuixos. 

• (Opcional) Construcció i utilització d’un planisferi (suport paper). 

 Alumnat a qui va dirigida 

Alumnat de 1r d’ESO 

 Recursos emprats 

Programari Stellarium 

Prismàtics 

Telescopi 

(Opcional) Cartró, cola, tisores, clip... 

 Temporització 

Aquesta activitat està dividida en dues o tres parts: 

• (Opcional) Proposta de construcció (a casa?) d’un planisferi en suport paper. 
S’haurà de dedicar uns 20 minuts a explicar com s’ha de realitzar la 
construcció. 

• A l’aula, durant una hora, explicació del funcionament bàsic del Stellarium i 
posterior treball per parelles per a la localització de diferents astres per 
preparar l’observació nocturna. 

• Al camp (al vespre/nit) observació nocturna durant un parell d’hores com a 
màxim. 
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 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

Aquesta sessió és de les mes engrescadores per l’alumnat però cal tenir molt present 
que la seva preparació és fonamental per treure’n el màxim rendiment pedagògic. 
Els alumnes també han de tenir molt clar que és una sessió de treball encara que els 
il�lusioni molt fer una activitat amb el grup classe al vespre/nit. També és important 
informar correctament als pares dels alumnes sobre el treball previst i la 
conveniència de la participació del seu fill en l’activitat (malgrat que això comporti 
dificultats en l’organització familiar). 

Primerament i de manera opcional, podem proposar als alumnes la realització del 
planisferi en suport paper seguint les indicacions del model. Se’ls proposa com 
treball a casa i per tant s’ha d’explicar uns dies abans de la següent sessió. No cal dir 
que serà important que l’utilitzin en la sessió d’observació. 

La sessió de preparació a l’aula és molt important per a l’èxit de l’observació 
nocturna. En el full de l’alumnat pautarem part de la preparació però deixarem 
també el camp obert per a la iniciativa de les parelles d’alumnes. En l’avaluació 
tindrem en compte la seriositat de la preparació així com la iniciativa. 

En el full de l’alumnat explicarem el funcionament del Stellarium per tal que els 
alumnes en puguin treure el màxim rendiment, donarem pautes d’observació i 
demanarem una síntesi del que han observat. Si han confeccionat el seu planisferi 
l’hauran d’utilitzar de forma complementària a l’Stellarium. 

Una bona època per a fer l’observació és al voltant del mes de març: les nits ja no 
són molt fredes i  l’horari d’hivern permet fer l’observació en un horari raonable. Per 
poder observar la Lluna amb claredat buscarem que estigui en fase creixent (la 
veurem a primera hora de la nit i amb la il�luminació del Sol adequada per potenciar 
al màxim el seu relleu). 

Una proposta de seqüenciació de l’observació nocturna pot ser la següent: 

• Observació a ull nu de les estrelles i constel�lacions més significatives (incloent-
hi alguna història/llegenda). 

• Situació de l’estrella polar a partir d’algunes constel�lacions fàcilment 
reconeixibles (Ossa Major, Ossa Menor, Cassiopea). 

• Observació a ull nu o amb prismàtics d’alguns planetes (Júpiter, Saturn). 

• Observació de la Lluna (millor en quart creixent) a simple vista i amb 
prismàtics. 

• Procés de muntatge del telescopi (alineació del seu eix amb l’estrella Polar). 

• Observació amb el telescopi de la Lluna (cràters), de Júpiter (Taca Vermella i 
satèl�lits galileans) i Saturn (anells). 

• Observació amb telescopi d’alguna galàxia (Andròmeda). 

Cal tenir present que algunes de les localitzacions les han de poder realitzar els 
alumnes a partir de la preparació d’aquesta observació que haurem fet a l’aula. 

 Aspectes tècnics a tenir en compte 

Cal escollir bé el lloc des d’on farem l’observació: caldrà arribar a un compromís 
entre fer-ho lluny dels nuclis urbans per minimitzar la llum artificial i fer-ho prop del 
centre per facilitar als alumnes (i famílies) els desplaçaments. Una possibilitat seria 
realitzar el desplaçament conjuntament amb autocar però això encareix l’activitat 
potser innecessàriament. 
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Demanarem als alumnes que puguin que portin prismàtics. 

És útil pel professorat disposar d’un punter làser o llanterna potent que permetrà 
assenyalar els objectes a observar. Cal tenir present la perillositat d’aquest tipus de 
llum en incidir directament a la retina i per tant en restringirem la seva utilització.  

 Documents adjunts 

• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE - observacio nocturna.doc 

• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE - observacio nocturna – planisferi.doc 

• Carta per a les famílies (Word): CARTA – observacio nocturna.doc 

 

 

 

 

 


