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FULL DE TREBALL 1

Contesta, després d'haver-les llegit amb atenció, a les següents preguntes:

1. Has observat que, els dies que fa sol, el teu cos fa ombra al terra?

La teva ombra és més llarga a les 9 del matí o a les 12 del  migdia? 

Per què?  

2. Si mires per la finestra de l'aula, mires en direcció sud, en direcció nord, en direcció est o
en direcció oest? 

    

Com ho saps? Si no ho saps, explica per què t'és difícil de contestar aquesta pregunta.

3. Per què a Catalunya fa més calor a l'estiu que a l'hivern?
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FULL DE TREBALL 2

En el Full de Treball 1 hi havia la pregunta següent:

"La teva ombra és més llarga a les 9 del matí o a les 12 del migdia? Per què?"

Aquestes són algunes de les respostes que vàreu donar:

a) "és més llarga a les 12 perquè el Sol a les 12 és més fort i està més alt"

b) "a les 12, perquè el Sol està molt alt, per tant fa molta més llum"

c) "a les 12 perquè a aquesta hora el Sol ja hi és i en canvi a les 9 no"

d) " a les 9 perquè a les 12 hores el Sol cau sobre el cap i en canvi a les 9 està més baix"

e) "a les 9 perquè està en una posició que fa més llum i per tant la meva ombra és més
llarga"

f) "a les 12 perquè la de les 12 és més llarga que la de les 9"

g) "a les 9 perquè el Sol està a un costat"

1. Analitza cada una de les respostes i per cada una d'elles escriu:

- si la resposta és correcta, parcialment correcta o equivocada

- si l'explicació és clara i correcta o no.

2. Desprès, escriu tu una nova resposta, clara i ben explicada, a la pregunta del
començament. 

3. Compara aquesta resposta amb la que tu vares donar en el Full de Treball 1: comenta les
diferències entre una resposta i l'altra. En el cas que hagis canviat d'opinió, explica què
t'ha fet canviar d'opinió.
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FULL DE TREBALL 3

Preparació de l'observació sistemàtica de les ombres

1. Fes una llista de tot el material que necessitareu per a observar, anotar les observacions i
mesurar les ombres del bastons o meridianes.

2. Escriu les instruccions detallades per a  realitzar l'experiència d'observar de manera
sistemàtica el fenomen de les ombres (com instal·lar el bastó, assenyalar l'ombra, fer les
mesures de les seves longituds,...). Procura escriure les instruccions de manera ordenada.

I. E. S.  A. M. Raspall                Matemàtiques ESO                                 SOL  I   TERRA      /      3



FULL DE TREBALL 4

Observació de les ombres

1. Posa't de cara al bastó clavat verticalment al terra. Fes un dibuix del bastó i de la seva
ombra, indicant l'hora i també la teva posició i la posició del Sol.

2. Canvia de lloc però de manera que continuïs veient el bastó.  Des d'aquest nou lloc, torna
a fer el dibuix del bastó i de la seva ombra, indicant l'hora i també la teva posició i la
posició del Sol.

3 Fes encara un altre dibuix des d'un tercer lloc.
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4. Fes un dibuix del bastó i de la seva ombra però vist des de dalt (és a dir, com si anessis
amb avió). Indica l'hora i la teva posició i la posició del Sol.

5. Posa't de manera que vegis tots els bastons clavats  verticalment al terra  i les seves
ombres. Fes un dibuix de tots els bastons i de les seves ombres de manera semblant a com
ho hem fet abans amb un sol bastó. Indica l'hora i la teva posició i la posició del Sol.

6. Per últim, fes un dibuix de tots els bastons i les seves ombres vistos des de dalt (és a dir,
com si anessis amb avió).
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FULL DE TREBALL 5

Seguiment  sistemàtic de les ombres

Tenint en compte les instruccions del Full de Treball 4, feu l'observació de les ombres que fan els
bastons o meridianes clavats verticalment al terra:

1 Cada 15 minuts assenyaleu sobre el terreny la posició de l'extrem de l'ombra i traceu un
segment que la representi. Mesureu la longitud d'aquest segment i anoteu-ho tot en la
taula preparada. Procureu que el segment dibuixat no s'esborri. Abans de donar per
acabada l'observació, uniu tots els extrems de les ombres amb una línia.

observacionslongitud ombra  (cm)hora

data:  . . . . . . . . . . . . . . longitud del bastó: . . . . . . . . . . . . . cm

2. Redacta  una  breu  memòria  de l'observació de   les ombres feta al patí. Fes-hi constar
totes aquelles coses que has observat i si estan d’acord o no amb les conjectures prèvies
que havíem fet
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FULL DE TREBALL 6

Dibuix a escala del ventall de les ombres

1. Recordant l'experiència que heu fet amb les ombres, quines dificultats heu trobat a l'hora
de mesurar la longitud de les ombres i a l'hora de determinar amb cura les seves
posicions?

2. A partir de les dades de la taula, on hi ha anotades les longituds de les ombres de la
meridiana del teu grup, representa  a escala en un full de format A3, les ombres que vàreu
dibuixar al pati.
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FULL DE TREBALL 7

El ventall de les ombres

1. T'han ajudat les observacions fetes, a entendre millor el fenomen de les ombres produïdes
per la llum del Sol? Has descobert alguna cosa nova que no sabies? Tens alguns dubtes o
ganes de conèixer més coses? Quines?

2. Imagina que has d'explicar a una altra persona com i per què l'ombra d'un bastó gira al
llarg del dia. Com ho faries?

3. Per què creus que les ombres d'un bastó giren a mesura que  passa el dia?

4.  Com explicaries a una altra persona cap a on giren les ombres?

5. En quin sentit veus moure's el Sol durant el dia? Es el mateix sentit amb què giren les
ombres?
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6. Creus que el ventall de les ombres seria igual si haguéssim fet l’observació un altre dia?
Raona la resposta a partir de la teva pròpia experiència de com són les ombres en
diferents dies de l’any i  pensant si el Sol surt o es pon  tots els dies per el mateix lloc.

 7. Amb l’ajuda del professor o professora feu un croquis  orientat segons la direcció Nord  
de com seria la forma del ventall de les ombres en diferents dies de l’any ( els equinoccis
i els solsticis)

base del pal

N

8. Durant la nit, on es troba el Sol?

9. A partir de les teves observacions o experiències personals, creus que és el Sol o la Terra
qui es mou? Explica amb detall la teva opinió.
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FULL DE TREBALL 8

La forma de la Terra i el seu moviment de rotació

Avui dia sabem que la terra sobre la qual habitem té una forma gairebé esfèrica. Però no sempre
les persones han pensat així. Al contrari, ha estat molt difícil per elles adonar-se d'aquest fet: la
veritat és que si es mira el paisatge des d'un turó o bé el mar des d'un vaixell, la impressió que un
té és la de trobar-se en una terra plana.

A més a més si una persona pensa en  la possibilitat que la Terra sigui realment una esfera, molt
ràpidament se li presenten alguns problemes. El de més difícil resposta és el següent: què passa
amb les persones que viuen a la part oposada a la meva?

De mica en mica les persones van saber donar respostes a aquestes qüestions. I fins i tot,
actualment, amb les fotografies fetes des dels satèl·lits artificials, tenim "proves" clares de
l'esfericitat de la Terra.

La Terra és doncs una esfera, una esfera sobre la qual estem tots nosaltres. Des d'aquesta esfera,
veiem com cada dia el Sol surt per l'est, com de mica en mica va elevant-se fins a arribar  al seu
punt més alt al migdia, moment a partir del qual torna  a descendir fins que es pon per l'oest.
L'observació d'aquest fenomen ens planteja un altre problema: qui gira, el Sol o la Terra? 

Als nostres dies la resposta a aquest problema sembla clara: és la Terra qui gira sobre si mateixa.
L'observació amb telescopis d'altres planetes i la constatació que giren sobre si mateixos, fan
concloure que també la Terra gira sobre si mateixa.

Quan diem que la Terra gira sobre si mateixa, volem dir que gira entorn d'un eix imaginari que
passa per dos punts de la superfície terrestre que s'han anomenat Pol Nord i Pol Sud.

Pol Sud

Pol Nord

E
ix  im

aginari
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Aquest moviment de gir sobre si mateixa que té la Terra s'anomena moviment de rotació.
Aquest moviment de rotació és un moviment molt regular: la Terra triga exactament  24 hores en
donar una volta completa sobre si mateixa. 

El moviment de rotació és la causa que existeixin el dia i la nit, ja que cada punt de la Terra,
degut a aquest moviment de rotació, passa d'estar en la part il·luminada pel Sol a la part
d'obscuritat.

1. Quines observacions et suggereixen quina és la forma de la Terra?

2. Per què les persones estan "enganxades" a la superfície de la Terra fins i tot a l'hemisferi
sud?

3. La Terra dóna una volta completa en 24 hores: calcula l'angle que gira la Terra en una
hora. El resultat que has trobat et sembla que té a veure alguna cosa amb les ombres que
vàreu dibuixar a la pista?
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FULL DE TREBALL 9

1 Recull en una taula com la següent,  les mesures de les longituds de les ombres de la
meridiana de cada un dels grups de la classe a algunes de les hores:

Grup 1:.........

Grup 2:.........

Grup 3:.........

Grup 4:.........

Grup 5:.........

Grup 6:.........

Alçada bastó (cm)

hora

2.. Llegeix amb atenció les dades de la taula i escriu totes les  observacions que et sembli que
pots fer sobre les longituds de les ombres de les meridianes utilitzades. 

3. Compara les longituds de les ombres dels bastons a una mateixa hora. Què observes?
Escriu amb claredat les teves observacions.
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4. Compara les longituds de les ombres d'un mateix bastó a les diferents hores. Què
observes? Passa el mateix a qualsevol bastó? Explica amb detall les teves observacions.

5. Llegeix la següent frase:
    

"Si un bastó és més curt que un altre, també la seva ombra és més curta que l'altra (si les
hem mesurat a la mateixa hora)"

Et sembla  que  és  una  frase  certa?  Justifica la teva resposta.

6. Escriu altres frases semblants a la de l'exercici anterior.
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FULL DE TREBALL 10

Com varien les longituds de les ombres?  

A la taula que segueix hi ha les longituds de les ombres d'una meridiana a diferents hores del
matí:

5862697995116Grup :.27 cm

11'301110'30109'309Longitud bastó (cm)

hora

                                    

Aquesta taula de valors ens dóna la longitud de
l'ombra d'una meridiana segons l'hora. Analitzant
atentament els valors de la taula, podem observar
que la longitud de l'ombra varia a mesura que passa
el temps.  

La longitud de l'ombra d'una meridiana a mesura que
passa el temps, també la podem representar en una
gràfica cartesiana com la que hi ha dibuixada al
costat. Aquesta gràfica en concret ens permet veure
de manera visual com varia la longitud de l'ombra
d'una meridiana entre les 9 hores del matí i les 11.
hores.

1. Completa la gràfica anterior fins a les 11:30.

2.  A partir de la taula de valors de les longituds
de l'ombra de la meridiana del teu grup,
dibuixa una gràfica que representi com ha
variat la longitud de l'ombra de la vostra
meridiana.
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3. A partir de la taula de valors del Full de Treball 9, amb les longituds de les ombres de
totes les meridianes de la classe, dibuixa (sobre el mateix sistema de coordenades)  les
gràfiques corresponents a totes les meridianes de la vostra classe.

4. Comparant entre elles totes les gràfiques, què observes? Escriu amb detall la teva
resposta.

5. A partir d’una gràfica com l'anterior, és possible saber com i  quants graus giren les
ombres a mesura que passa el temps?
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FULL DE TREBALL 11

L'angle de rotació de les ombres

1. Com et sembla que pots mesurar de quant giren les ombres entre un moment i un altre?
(Si et sembla convenient, fes un dibuix).

2. Sobre el ventall de les ombres de la meridiana del teu grup, mesura  quant han girat les
ombres d'hora en hora. Recull les mesures en una taula de valors.

3. Creus que hi ha alguna relació entre aquests angles que has mesurat i el moviment de
rotació de la Terra?
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FULL DE TREBALL 12

Els nois i noies d'una classe, després de l'experiència amb els bastons, han fet el dibuix del
ventall de les ombres dels seus bastons (vist des de dalt).

Observa amb atenció els seus dibuixos: no tots han estat fets correctament. Prova de trobar les
possibles imprecisions i errors, explicant de manera detallada perquè, segons tu, es tracta
d'imprecisions i errors.
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FULL DE TREBALL 13

Podem completar el ventall de les ombres?

A sota hi ha dibuixades les ombres obtingudes per una persona amb una meridiana instal·lada a
Cardedeu, una a les 10 hores del matí i l'altra a les 13 hores (és a dir, a l'1 del migdia) del dia 31
de desembre.

1. Es poden dibuixar les direccions de les ombres de les 11 del matí i de les 12 hores? 
Quines hipòtesis cal fer? Com ho faríeu?

10 h

13 h
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2. Una persona , ha dibuixat, a Cardedeu el dia 31 de desembre, les ombres obtingudes amb 
una meridiana. No li ha estat possible  de dibuixar les ombres de les 14 hores ni de les 15 
hores ja que el cel s'ha ennuvolat.

Podries dibuixar aquestes ombres? Amb quines hipòtesis? Com ho faries?

13
12

11

10 16
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FULL DE TREBALL 14

Relació entre alçada de pals i llargada d’ombres a una mateixa hora

Un dia que fa sol s’ha posat un pal  vertical de 40 cm  d’alçada a terra i s’ha mesurat la seva  
ombra que fa  120 cm de llargada.

Ens preguntem si, només amb aquesta informació,  podríem saber  la llargada  de l’ombra d’un
pal de 50 cm d’alçada a la mateixa hora.

a)  Pensa detingudament en la pregunta i dóna una resposta argumentada tant si creus que sí
que és possible com si creus que no. Si ho creus aclaridor pots fer un dibuix que ajudi a
entendre-ho. 

b) Compareu la vostra resposta amb la dels altres companys i companyes del grup. Escolteu
atentament els seus arguments i intenteu arribar a un acord sobre la resposta. Escriviu
cadascú si la resposta acordada coincideix amb la pròpia i si és que no, expliqueu si la
proposta del grup us ha convençut o continueu pensant que la vostra resposta era
encertada. 
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c) Primer mireu i interpreteu detingudament i de manera individual el dibuix següent.
Després discutiu en el grup si el dibuix us aporta alguna cosa que confirmi o no la
resposta que el vostre grup ha donat a la pregunta. Tant si us ajuda a confirmar-la  com si
us la fa canviar expliqueu el perquè. 

pal

ombra

ra
ig

s 
de

l s
ol

Dibuix en el pla vertical  per reflexionar sobre la relació entre l'alçada del pal i la llargada de l'ombra

d) Després de participar atentament en la discussió de tota la classe pensa si estàs d’acord o
no amb cada una de les frases següents. Justifica la resposta amb un dibuix.

1) “Si un pal és un metre més llarg que un altre, la seva ombra a la mateixa hora també
serà un metre més llarga”
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2) “Si un pal és el doble de llarg que un altre, la seva ombra també serà el doble de llarga
a la mateixa hora”

3) “A una mateixa hora la resta entre la llargada de dos pals és igual a la resta entre la
llargada de les seves ombres”

4)  “A una mateixa hora, si dividim  la llargada de l’ombra entre l’alçada del seu pal  ens
donarà igual sigui quin sigui el pal”

5) “La llargada d’ombra per cada centímetre (o unitat de pal) és igual per a tots els pals a
una mateixa hora”
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FULL DE TREBALL 15

Relació entre alçades de pals  comparada amb la relació entre llargades d’ombres a una

mateixa hora a partir de les dades de l’observació

A partir de la taula del Full de Treball 9, completa les taules següents:

longitud
ombra

longitud
bastó

longitud
ombra

longitud
bastó

longitud
ombra

longitud
bastó

horahorahora

Per  cada taula, comprova si per cada parella de bastons es compleix la següent afirmació:

"Si un bastó està un cert nombre de vegades contingut en un altre, la seva ombra també
estarà continguda el mateix nombre de vegades en l'ombra de l'altre".

Comenta els resultats i explica amb detall els càlculs que fas.
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FULL DE TREBALL 16

La relació entre alçada de pal i llargada d’ombra a una mateixa hora a partir de les dades 

A partir de la taula del FT 9, pensa què pots fer per comparar  les llargades dels pals i les seves
ombres a una mateixa hora i comprovar si s’ajusten a la idea que la llargada de l’ombra per cada
unitat de pal és la mateixa per a tots els pals a la mateixa hora. 

Explica amb detall els càlculs que fas i organitza els resultats en una taula.

Pal 6:

Pal 5:

Pal 4:

Pal 3:

Pal 2:

Pal 1:

16h15h14h13h12h 11h10hAlçada
bastó  (cm)

longitud de l'ombra (cm) i longitud d’ombra per unitat de pal
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FULL DE TREBALL 17

Resolució de problemes d'ombres.

1 En una taula d'observacions de les ombres d'una classe hi falten algunes longituds
d'ombres. El motiu pel qual falten és que a les 11 hores del matí, hora en què havien de
fer la primera observació, encara no havien pogut acabar d'instal·lar la seva meridiana tres
dels grups de la classe.

Podries   completar  les  dades  que  falten?  Explica com ho faries.

120 cm
90 cm

100 cm
80 cm
60 cm
40 cm
20 cm

longitud
ombra

longitud  
bastó

hora: 11 h

        

   

2. Completa la següent taula de valors:

96 cm

120 cm

80 cm
60 cm

75 cm

longitud
ombra

longitud  
bastó

hora: 11 h
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3. Completa la següent taula de valors:

50 cm62 cm
80 cm
124 cm

longitud
ombra

longitud  
bastó

hora: 12 h

4. Explica quin procediment utilitzaries per a conèixer l'ombra que farà un bastó d'una certa
altura si coneixes la longitud de l'ombra d'un altre bastó.

bastó

ombra

ombra
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FULL DE TREBALL 18

Poden ser útils els coneixements sobre les ombres?

1. El dia 24 de febrer, a les 11 del matí, uns alumnes  varen observar que l'ombra d'una
meridiana de 123 cm d'alçada, tenia una longitud de 156 cm.
Amb  aquestes  dades, com calcularies l'alçada d'un fanal que es trobava a la mateixa
pista on varen fer l'observació de l'ombra de la meridiana?

2. Si a les 11 hores d'aquest mateix dia 24 de febrer, l'ombra  del fanal era de 434 cm, quina
és l'alçada del fanal?
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FULL DE TREBALL 19

Podem dibuixar les ombres d'altres bastons?

A

B

El dibuix representa les ombres d'un bastó d'una llargada de 80 cm a les 11 hores i a les 12 hores
del matí, del dia 12 de gener a Cardedeu.

El dibuix està fet vist des de dalt i el bastó es troba en el punt A.

La llargada de les ombres s'han reduït fent servir l'escala 1:10; les seves posicions s'han dibuixat
amb precisió.

En el punt B hi ha plantat un altre bastó d'una llargada de 60 cm: penses que, utilitzant les
ombres del bastó clavat en el punt A de 80 cm, es possible de dibuixar amb precisió les ombres
del bastó clavat en el punt B?

Si la teva resposta és que SÍ, explica perquè, dibuixa-les i descriu amb detall el procediment que
has seguit per realitzar el teu dibuix (fes-ho a la pàgina següent).

Si la teva resposta és que NO, explica també perquè i quines informacions et fan falta per a poder
realitzar el dibuix.
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