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Descobrint la inclinació i la grandària de la Terra

Objectiu:
Descobrir que:

- a partir del coneixement de les estacions i de la durada del dia i la nit
- dels moviments de rotació i translació de la Terra,
- plantejant una bona pregunta,
- elaborant maquetes i models geomètrics,   
- practicant el mètode de resolució de problemes
- i argumentant amb lògica

podem esbrinar la inclinació i la grandària de la Terra.

Descripció de l’activitat
L'activitat es planteja en dos nivells d'aprofundiment: el primer, adreçat a tot  
l'alumnat i el segon per a alumnes avançats.

1.- Descobrint com es desplaça l'eix de la Terra:
Els alumnes construeixen una maqueta de la Terra i simulen (sempre movent-la 
amb la mà i agafant-la per l'eix) el moviment de translació sobre un full que 
representa  el  pla  de  l'òrbita  amb  els  punts  dels  equinoccis  i  dels  solsticis 
marcats. Feu que s'adonin que no tothom la desplaça de la mateixa manera 
(cal que es fixin en la posició de l'eix terrestre respecte del pla). D'aquí surt una 
bona pregunta: de quina manera es desplaça l'eix de la Terra? Perpendicular al  
pla de l'òrbita o inclinat? Si és inclinat, com serà aquesta inclinació?. Com que 
són moltes les possibilitats, els proposem que n'explorin quatre i els advertim 
que una d'elles és la real. 

1.- L'eix de la Terra es desplaça vertical al pla de l'òrbita.
2.- L'eix de la Terra és desplaça inclinat però cap a l'exterior del Sol 
3.- L'eix de la Terra és desplaça inclinat però cap a l'interior del Sol
4.- L'eix de la Terra és desplaça inclinat però sempre paral·lel.

A partir d'aquestes observacions han de deduir i redactar, per a cada cas, com 
serien les estacions i la durada de dia i la nit al llarg de l'any. Com que per 
l'experiència quotidiana sabem com van les estacions i la durada dels dies i la 
nit, han  d'argumentar,  usant els dos  esquemes lògics  proposats, quina és la 
hipòtesi correcta.

2.- Mesurant l'angle d'inclinació de l'eix terrestre i la grandària de la Terra. 
Havent resolt el primer problema, emergeix la segona pregunta: com podem 
mesurar l'angle d'inclinació de l'eix de la Terra? El professorat disposa d'una 
narració, “El Solstici de Swenet”, que planteja la resolució del problema usant el  
Geogebra. 

Aula 
Aula ordinària
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Aula de tecnologia o laboratori de ciències

Temporització 
De 8 a 10 hores per a les activitats de la primera part.
De 6 a 8 hores per a les activitats de la segona part.  

Recursos emprats 
Materials:  bola  de  porexpan,  cartró  ploma,  cola,  plantilles  de  muntatge, 
espelma, cúter. 

Recursos digitals: Geogebra 

Aspectes didàctics i metodològics 
Es fonamental estimular i guiar la producció de preguntes per orientar el procés 
de resolució de problemes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada
Les estacions, la inclinació i la grandària de la Terra.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Competència d'aprendre a aprendre 

Alumnat a qui s’adreça especialment
Primer cicle d'ESO

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Matemàtica (geometria). Llengua (text d'argumentació). Tecnologia (construcció 
de maquetes) 

Documents adjunts
Per a l'alumnat:

Document de treball sobre el desplaçament de l'eix de la terra
Document de treball per esbrinar l'angle d'inclinació de l'eix de la Terra
Construcció de la maqueta de la terra i plantilles
Full d'observació per a les exploracions
Planteig del primer problema per esbrinar l'angle d'inclinació de la Terra
Planteig del segon problema per esbrinar l'angle d'inclinació de la Terra
Planteig del tercer problema per esbrinar l'angle d'inclinació de la Terra
Planteig del problema per esbrinar el radi de la Terra

Els documents adreçats al professorat els trobareu a la fitxa del recurs.
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http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Radi%20Terra%20problema.ggb
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Inclinacio%20Eix%203%20Problema.ggb
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Inclinacio%20Eix%202%20Problema.ggb
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Inclinacio%20Eix%201%20problema.ggb
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/4%20exploracions.jpg
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Maquetes.doc
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/La%20llegenda%20del%20solstici%20de%20Swenet.doc
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Explorant%20com%20es%20despla%C3%A7a%20la%20Terra.doc

