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

Full de l’alumnat 

 Stellarium 

T’has de descarregar el programari Stellarium (de codi obert i, per tant, de lliure 
distribució) que trobaràs a la pàgina http://www.stellarium.org/ca/. Instal·la’l al 
teu ordinador i comença a treballar-hi. 

Una vegada descarregat el programa i instal·lat al teu ordinador, el 
primer que hauràs de fer és configurar el lloc (icona 1) buscant, per 
exemple, Girona, Barcelona... i la data i hora actual (icona 2) tot i que 
agafa per defecte la de l’ordinador en fer la instal·lació. 

La icona 3 ens permetrà... i la icona 4 facilita la tasca de buscar i 
centrar en la pantalla qualsevol objecte celeste que ens interessi 
(Lluna, Sol, Júpiter, Andròmeda...). 

Les icones de la barra horitzontal modifiquen paràmetres de la 
visualització: la icona 7 mostra/amaga les línies de les constel·lacions i 
la icona 8 els noms de les mateixes. Amb la icona 9 podem veure les 
figures mitològiques associades a les constel·lacions. Les icones 10 i 11 
visualitzen les línies de la xarxa azimutal i equatorial; especialment 
les segones ens facilitaran la localització en l’observació nocturna. 

Les quatre penúltimes icones (21 a 24) ens permeten controlar el 
temps: velocitat de retrocés, avançar i aturar, hora actual i velocitat 
d’avançament. 

L’última icona (25) permet sortir del programa. 
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 Preparem l’observació 
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  Amb l’ajut de l’Stellarium, troba l’hora en què sortirà la Lluna i la fase en què es 
trobarà en el moment de l’observació nocturna. 

Hora de sortida:    Fase: 

 Els planetes que s’observen millor són Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Fes una 
recerca de quins d’ells podrem visualitzar amb facilitat. Omple els valors a la 
taula del final. 
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 La constel·lació de l’Ossa Menor (Carro petit) ens serveix per situar l’estel Polar 
(recorda que ens assenyala el nord geogràfic). Dibuixa’n la forma. 

 

 

 

 

 La constel·lació de l’Ossa Major (Carro gran) és molt visible i ens serveix també 
per trobar la situació de l’estrella Polar. Dibuixa-la incloent-hi la seva relació 
amb l’estel Polar. 

 

 

 

 

 Cassiopea també és una constel·lació coneguda. Té una forma característica de 
W. Dibuixa’n la forma i apunta’n la referència a la taula. 

 

 

 

 

 Busca una constel·lació del Zodíac que coneguis, dibuixa-la  i pren referències 
per poder-la localitzar fàcilment. 

 

 s que es poden veure amb facilitat amb uns 

 
punta les seves referències. Per poder-la veure hauràs d’utilitzar el 

telescopi. 

 

 

 

 

Les Plèiades és un conjunt d’estrelle
prismàtics. Apunta la seva situació. 

La galàxia d’Andròmeda és de les més conegudes, més visibles i espectaculars. 
Busca-la i a

Orientació (N, NE...) Altura (º) 

Venus   

Mart   

Júpiter   

Saturn   

Estel Polar   
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Constel·lació   

Cassiopea   

Les Plèiades   

Andròmeda   

 

 Hem observat... 

 Fes un dibuix de la Lluna tal com l’has pogut observar. 

 

 

 

 Pots explicar on estava situat el Sol en aquest moment i la relació que té aquesta 
posició amb la fase observada de la Lluna? Pots fer un esquema Sol-Terra-Lluna 
per ajudar a l’explicació. 

 

 

 

 Si has pogut observar Júpiter amb el telescopi, segurament has pogut observar 
quatre dels seus satèl·lits més coneguts anomenats galileans: Ió, Europa, 
Ganímedes i Calisto. Dibuixa esquemàticament el planeta Júpiter i aquests 
satèl·lits tal com els has observat. 

 

 

 

 Amb el telescopi podem observar planetes i també estrelles. Quina és la gran 
diferència entre uns i altres en fer l’observació? 
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