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 La Terra i el Sistema Solar 
Seguim la Lluna 

Nucli 

 Objectius  
Observar l’evolució de les fases de la Lluna. 

Utilitzar una simulació del cicle lunar i de la rotació terrestre. 

Comprendre les raons científiques de l’existència de les fases de la Lluna. 

 Processos que es treballen de forma explícita 
• Observació diària de la forma de la Lluna. 

• Utilització d’un quadern de camp per anotar les observacions. 

• Utilització d’una simulació per experimentar virtualment amb els moviments 
lunar i terrestre. 

• Redacció i argumentació de respostes a qüestions plantejades sobre les fases 
lunars. 

 Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de 1r d’ESO 

 Recursos emprats 
Quadern de camp (full d’observacions) 

Simulació: Lunar Phase Simulator 

 Temporització 
Aquesta activitat comporta la realització d’un treball de camp diari de l’alumne 
durant almenys 4 setmanes. Per tant, el professor aproximadament un mes abans de 
la sessió prevista a l’aula haurà d’explicar a l’alumne com ha de realitzar les 
observacions, donar-los el full d’observació... 

En acabar el període d’observacions podem realitzar la sessió a l’aula d’una durada 
aproximada de dues hores de classe. 

 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
En una primera fase hauríem de comentar alguns dels fulls d’observació dels 
alumnes. Per tant, per poder-los projectar a la pantalla, podem prèviament haver-ne 
escanejat alguns (millor a l’atzar) o bé projectar-los directament a través d’una 
webcam o d’un lector digital de documents. 

En la projecció i observació dels diferents fulls hauríem d’intentar que, en base a 
preguntes nostres, els mateixos alumnes realitzin alguns comentaris amb l’objectiu 
final de trobar una explicació científica a les fases lunars. 

Posteriorment proposarem als alumnes el treball (individual o per parelles) amb la 
simulació i la resposta a les qüestions plantejades. Segons el nivell de competència 
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digital de l’alumnat valorarem la conveniència de fer una breu explicació del 
funcionament de l’applet. 

Acabarem aquesta activitat fent una posta en comú de les respostes i intentarem fer 
plegats una síntesi de l’explicació de l’existència de les fases lunars. 

És possible, i lògic, que els alumnes no trobin la resposta correcta a la darrera 
pregunta (inclinació de l’òrbita lunar respecte l’eclíptica). Podem deixar aquesta 
pregunta sense contestar de manera que ens servirà com a element motivador per a 
l’activitat que es realitzarà més endavant sobre els eclipsis. 

 Aspectes tècnics a tenir en compte 
Cal disposar a l’aula de connexió a internet: la simulació és un aplicatiu flash que 
s’ha d’executar online. 

 Documents adjunts 
• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE – fase lluna.doc 

• Full de respostes (Word): RESPOSTES – fase lluna.doc 
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