
Activitat:  

LA TERRA ES U� TOMAQUET CHERRY 

(Distàncies, grandàries relatives de la Terra, la Lluna i el Sol) 
 

 

 

Activitat que forma part de la Llicència d'Estudis Retribuïda 
concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya durant el curs 2007-08  
http://www.xtec.es/~sgracia5/index.htm  

que porta per títol  

PLA D´ACOLLIDA MATEMATICA PER L´ALUMNAT NOUVINGUT   
 

 

Destinataris 

Alumnat nouvingut 1r ESO però no exclusivament 
A partir dels primers mesos d’arribada al centre 
Qualsevol país i llengua d’origen 

 

Material necessari 

� Sèries de fotografies de la Lluna, la Terra i el Sol. 
� Un pèsol, un tomàquet Cherry i una pilota gran de platja per situar al pati. 
� Calculadores 

 

Imatges i documents adjunts 

  

 
 
N’hi ha un document adjunt a l’apartat compenents digitals: 
 
� El desenvolupament de l’activitat. 

  
Descripció de l’activitat  

Aristarc de Samos (pel fet de néixer a Samos, Grècia) va ser un matemàtic i astrònom grec que 
va viure entre el 310 aC i el 230 aC, i que és recordat per ser la primera persona de tota la 
història de la humanitat (uns 18 segles abans que Copèrnic) en sostenir que la Terra és la que 
gira al voltant del Sol. Per sostenir aquesta afirmació es va basar en les grandàries i distàncies 
relatives entre la Lluna, la Terra i el Sol; grandàries i distàncies que va saber calcular amb 
procediments matemàtics correctes, encara que utilitzant dades incorrectes. 
 



Desenvolupament de l’activitat 

En aquesta proposta didàctica que proposem per tractar aquest tema estudiarem les relacions 
entre la Lluna, la Terra i el Sol pel que fa a grandàries i distàncies amb dades exactes.  
Veure document adjunt a components digitals. 
 
Duració 

Aquesta activitat està pensada per a ser realitzada en una sessió d’una hora, comptant l’estona 
reservada per anar al pati.  
 
Competències  
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  
Comunicació i representació  
 
Etiquetes curriculars  
Novinguts, grans distàncies, proporcions.  
 
Connexions  
Coneixement de l’entorn físic, ciències experimentals i tecnologia  
Amb les Ciències de la Naturalesa:  
 El sistema Sol – Terra – Lluna: moviments i posicions  

 
 
Coneixements previs 

El nivell de llengua requerit és baix. Algunes paraules i expressions que els alumnes hauran de 
conèixer abans de començar serien: pilota, pèsol, pati, tomàquet, Lluna, Sol, Terra...   
Dins d’un àmbit matemàtic, hauran de saber expressar i interpretar grans quantitats, fer 
estimacions, reduir a escala, fer i interpretar proporcions.  
 

Variants i activitats complementàries relacionades 

Es podria aprofundir en els següents aspectes: 
� Tipus d’eclipsis de Lluna i de Sol. 
� Distàncies de la Terra i el Sol respecte a d’altres planetes. 
� Estudi de la massa, volum i densitat de la Terra, la Lluna i el Sol. 
� Mètodes alternatius de càlcul de distàncies entre astres. 
� Ús del telescopi. 
� Moviments de la Lluna en relació als calendaris i les marees. 


