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La Terra i la Lluna 
Nucli 

 
 
Objectius  
 

• Explicar el perquè de les característiques del planeta Terra, així com 
també les de la Lluna. 

• Comparar les característiques del planeta Terra amb les de la Lluna. 
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
L’activitat és una introducció al gran tema de la “Terra i els seus embolcalls”. 
Abans d’aprofundir en cadascuna de les capes cal una visió global del planeta. 
L’activitat compara les característiques de la Lluna i la de la Terra. D’aquesta 
forma l’alumnat pren consciència del que realment és la Terra, un espai que 
ha permès la vida. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat realitzable en qualsevol dels cursos del primer cicle 
d’ESO, en el qual es treballi el planeta Terra. 
 
 
Recursos emprats 
 
Projector o pissarra digital 
 
 
Temporització 
 
L’activitat està pensada per realitzar-la en aproximadament dues hores 
depenen de les característiques del grup classe. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’activitat està pensada alternant diferents metodologies de treball. Així, la 
primera qüestió que es planteja es realitza de forma individual i 
posteriorment és coavaluada per un altre company. Per la resta d’activitats es 
proposa que els alumnes treballin en petits grups i es faci una posada en comú 
de tot el grup classe. Depenent del grau d’autonomia de l’alumnat la posada 
en comú es pot fer després de cada qüestió o de manera global després de la 
qüestió 4. 
Referent a la qüestió 5, es tracta bàsicament d’informació addicional perquè 
reflexionin sobre l’existència de la vida gràcies a les condicions del planeta 
Terra. Cal dir que la pàgina que es recomana és de la NASA i per tant es troba 
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en anglès. En aquesta pàgina es proposa un taller per realitzar un habitacle 
per viure a la lluna mitjançant paper de diari. 
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
La realització de l’activitat no necessita cap requeriment especial. Es pot 
realitzar l’activitat utilitzant els ordinadors personals, però també es pot fer 
l’activitat sobre paper. En el segon cas l’alumnat haurà d’introduir les 
respostes en un document preparat en l’ordinador d’aula de manera que es 
pugui compartir el treball a través de la projecció amb el canó o la pissarra 
digital. 
 
 
Documents adjunts 

 
lluna_alumne. pdf 
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