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Experiències sobre el sistema solar 

 
Què volem saber  
Els alumnes de 4t A de l’escola Ítaca de Vilanova i la Geltrú, durant el primer trimestre 
d’aquest curs 2015-16, hem estat treballant el projecte El Sistema Solar. Ens vam 
plantejar moltes preguntes de les quals algunes vam voler respondre a través d’una 
experiència pràctica. Vam fer grups d’interès a partir de les diferents qüestions plantejades 
i entre tots i totes vam voler explicar alguns conceptes que són difícils d’imaginar. 
Aquestes idees són les següents: - Volem representar els moviments de la terra. Els nens 
i nenes d’aquest primer grup van confeccionar amb poliespan la representació de la Terra 
i van recrear el moviment de rotació davant del grup-classe exposant allò que havien 
après després d’informar-se sobre el tema. Uns altres nens i nenes van representar el 
moviment de translació i rotació alhora: Les estacions tenen a veure amb la inclinació de 
l’eix de la Terra, que és de 23,5 graus. Els moviments que fa la Terra al voltant del Sol els 
van representar amb una cartolina groga i una llanterna que seria el Sol. La Terra (bola de 
poliespan), va girant al voltant del Sol en el seu moviment de translació en forma d’ òrbita 
el•líptica i de rotació sobre el seu eix. A mida que la Terra gira al voltant del Sol, la llum de 
l’astre arriba al planeta en diferents graus i per això tenim les estacions de l’any arreu del 
món. La inclinació és major en l’hemisferi nord al juny i per això en aquests moments és 
estiu. D’aquesta manera, en l’ hemisferi sud els rajos del sol són més baixos que en el 
nord, per això es troben en el solstici d’hivern. Com a conseqüència d’aquesta experiència 
coneixem la importància que té la inclinació dels rajos de Sol sobre el planeta. Una altra 
qüestió va ser la següent: -A nosaltres, igual que als nostres avantpassats, també ens 
semblaria que el mar s’acaba a l’horitzó si no sabéssim que la terra és rodona! Aquest 
grup es plantejava com es veuria un vaixell allunyant-se i perdent-se en l’horitzó si la Terra 
fos plana en comparació de com es veu el mateix vaixell sent el nostre planeta com és 
:més aviat rodó. Vam voler representar-ho a partir d’una cartolina que seria el mar i un 
vaixell de paper confeccionat per ells mateixos. Si la Terra fos plana el vaixell aniria 
desapareixent sense canviar de mida com si s’enfonsés però com que la Terra és rodona 
el vaixell es va fent cada vegada més petit. Hi va haver qui es qüestionava sobre les 
estrelles: -Quan és de nit i mirem al cel estrellat…sembla que les estrelles es mouen. Ho 
fan? Aquest grup van voler representar les estrelles en diferents plans ja que unes estan 
més allunyades que d’altres i ho van fer amb una espiral de filferro on van enganxar 
estrelles de paper. Dalt de l’espiral van posar la “Ossa Major” que és la única que no es 
mou quan fas girar l’espiral ja que coincideix amb l’eix de rotació de la Terra. Les estrelles 
no es mouen. Som nosaltres els que ens movem… -I sobre la lluna? Quines són les seves 
fases? I els eclipsi? Tots hem sentit parlar d’aquests termes ja que sovint són un gran 
esdeveniment! Aquest grup va haver d’investigar sobre la Lluna i van exposar al grup-
classe allò que havien après. La Lluna té diferents fases i hi ha diferents tipus d’eclipsi. Els 
vam voler representar en una habitació a les fosques amb l’ajut de la llanterna (Sol), una 
pilota de ping-pong (Lluna) i la bola de poliespan (Terra). Ara també sabem que la Lluna 
(satèl•lit de la Terra) té també dos moviments: el de rotació i el de translació. Els hem 
representat amb una pilota de ping-pong. -Com és que només veiem una cara de la lluna 
si ella també fa moviment de rotació a més del de translació? A partir dels moviments de 
rotació i translació aquest grup de nens i nenes han utilitzat un got de plàstic que feia de 
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Terra i han anat jugant amb diferents objectes fent-los voltar. L’objecte amb el què s’ha 
pogut observar millor ha estat una moneda d’euro. Han pogut observar que si la Lluna 
(euro) no rotés, veuríem les seves quatre cares durant el seu moviment de translació. 
Però la Lluna fa moviment de rotació i aquest coincideix amb el temps que triga en donar 
un tomb sencer a la Terra i per tant, només veiem una sola cara de moneda o el que és el 
mateix: una sola cara de la Lluna. 
 
Com ho hem fet  
Formats sis grups d’interès i amb la informació que tenim a l’abast, ens hem repartit la 
feina, hem confeccionat el llistat de material i hem pensat l’ambient necessari depenent de 
la situació que s’havia de representar o investigar. Els alumnes han recreat les diferents 
situacions i la mestra els ha filmat. A l’aula i en gran grup s’ha decidit què era el més 
important de cada situació i s’han repartit de manera equilibrada les tasques a realitzar. 
 
Conclusions  
Gràcies a la visualització de les diferents representacions els alumnes han pogut 
respondre als dubtes plantejats. El nostre sistema solar és com un rellotge… petit si el 
comparem amb l’Univers però perfecte. Aquest rellotge funciona sol. No té piles…però 
estem sotmesos a ell! La nostra perspectiva sobre el pas del temps ha canviat i també 
algunes idees errònies que teníem al principi del projecte. Des d’ara endavant ens 
mirarem el cel amb uns altres ulls. Tot no passa per casualitat sinó gràcies a unes forces 
que ho permeten. Quina sort formar part d’aquest petit univers que ens permet tenir la vida 
que tenim! 


