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 La Terra i el Sistema Solar 
Què en sabem? 

Full de l’alumnat 

Estem a punt d’acabar el tema i de ben segur que hem après moltes coses noves 
sobre el nostre sistema planetari: el Sistema Solar. Per acabar d’ordenar les teves 
idees sobre el tema pots fer 

• Un mapa conceptual utilitzant les paraules més significatives sobre el tema i 
establin les relacions que existeixen entre elles. 

• Un pòster amb imatges, frases, vídeos, sons... que reflecteixi allò que 
consideres més important d’un dels objectes del Sistema Solar. 

• Respondre la pregunta que vas fer en començar la unitat didàctica La Terra i el 
Sistema Solar. 

 Fem un mapa conceptual 

Pots utilitzar el bubbl.us, un aplicatiu en línia que permet crear fàcilment  mapes 
conceptuals, exportar-los com a imatge o bé embedir-los en un bloc o pàgina web. 
Pots utilitzar-lo lliurement o et pots registrar per desar-hi i gestionar els teus mapes 
conceptuals. 

Per aprendre el seu funcionament pots llegir el següent document: 

• http://files.recursosnuria.webnode.com/200000074-869d98797f/manualBubblus_1.pdf 

o mirar el videotutorial: 

• http://www.youtube.com/watch?v=Hoq

bbl.us el trob

dpR0KEoY 

El bu aràs a l’adreça 

Recorda que pots construir el mapa accedint 

bubbl.us 

• http://www.bubbl.us 

directament amb el botó Start Brainstorming 
i després registrar-te (procés ràpid i senzill a 
Create Account) per poder desar el teu 
esquema, poder-lo editar posteriorment, 
embedir-lo...  

 

 

Abans de començar la seva realització hauries d’elaborar un llistat de les paraules 

..) sobre el 

 

que penses que has d’incloure al mapa conceptual sobre el Sistema Solar: 

  Fes un llistat de les paraules més significatives (objectes, fenòmens.
Sistema Solar: 
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 Construeix el mapa conceptual on hi surtin totes les paraules de l’exercici 
anterior i estableix les relacions que hi ha entre elles. Acaba exportant el teu 
mapa conceptual en format jpg i  enganxes la imatge. 

 

 

 

 

 

 Fem un pòster 

Una eina interessant per fer pòsters digitals és el Glogster: pots incorporar-hi 
imatges, vídeos, text, so... i finalment el pots embedir en una pàgina web o 
compartir a través de xarxes socials. 

Per utilitzar el Glogster t’has de registrar (botó REGISTER) 
en un procés molt senzill i que et permetrà disposar en el 
teu compte de tots els pòsters que construeixis a partir 
d’ara. Accedeix a: 

• http://www.glogster.com/ 

El primer que hauràs de fer és triar un dels objectes del sistema solar o fenòmens 
que t’han interessat (el Sol, un planeta, els cometes, la Lluna, els eclipsis...) i 
després pensar quins són els seus trets més característics i que voldràs destacar al 
pòster (amb imatge, text...). Pots veure un exemple de pòster sobre el planeta Mart: 

• http://wendymcculloch.glogster.com/glog-Mars/ 

 

 Glogster 

 Faré un pòster sobre el tema: 

 

 Característiques, propietats, imatges, sons... que vull destacar en el meu pòster: 

 

 

 

 

 

 Realitza el teu pòster a Glogster. 
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 Finalment podem respondre... 

Recordes que en començar el tema vas plantejar una qüestió (acompanyada d’una 

Ara x ja la pots contestar, així doncs... 

En acabar aquesta tasca disposarem d’una presentació en la que podrem veure tot 
allò que ens interessava sobre la Terra i el Sistema Solar i les seves respostes... 
enhorabona per la feina feta! 

imatge il·lustrativa)? 

 de ben segur que tu matei

 Obre el document google docs que compartir i elaborar entre tots els alumnes i 
respons la teva pregunta. 
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