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 La Terra i el Sistema Solar 
Com és el Sistema Solar? 

Nucli 

 Objectius  
Calcular les dades (diàmetre i distància) per a realitzar una representació a escala de 
la realitat. 

Representar a escala el Sistema Solar. 

 Processos que es treballen de forma explícita 
• Recerca de la informació del conjunt del Sistema Solar: diàmetres i distàncies. 

• Utilització dels factors de conversió per a fer els canvis d’escala. 

• Cerca de fotografies del Sol, de la Lluna i dels planetes. 

• Modificació de la mida de les imatges. 

• Realització de la maqueta. 

• Navegació virtual des del Sol fins a Neptú observant les característiques dels 
objectes del Sistema Solar.  

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

 Recursos emprats 
Ordinador amb navegador connectat a la xarxa. 

Programari d’edició d’imatges. 

Impressora de color. 

Programari de lliure distribució: Celestia. 

 Temporització 
La durada prevista per aquesta activitat és de tres hores i es desenvolupa en quatre 
fases. 

1. L’alumnat fa la recerca de les dades del Sistema Solar i realitza el càlcul de les 
dades a l’escala desitjada (1 hora). 

2. Recerca de les imatges i modificació de la seva mida per imprimir-les (tasca per a 
realitzar a casa). 

3. Representació al pati de la maqueta del Sistema Solar (1 hora). 

4. Viatge virtual pel Sistema Solar amb el Celestia (1 hora). 

 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
L’alumnat en principi no ha de tenir problemes en la recerca de les dades, en tot cas 
cal tenir present que una molt bona pàgina sobre els Sistema Solar, tant pel rigor del 
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seu contingut com per la bona presentació i també perquè és molt adequada al 
nivell, és: 

• http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/ 

Seguidament caldrà comentar amb l’alumnat la necessitat de la representació a 
escala i podem col·lectivament trobar el factor d’escala que ens interessa (tot i que 
el document de l’alumnat ja en proposa un). Seguidament caldrà recordar (o 
explicar) als alumnes com es realitza un canvi d’escala per factors de conversió. 
Aquest és un punt on aniria bé una bona coordinació amb els departaments de 
matemàtiques i de tecnologia que també utilitzen canvis d’escala en el seu 
currículum. 

En acabar aquesta part s’ha d’explicar als alumnes la tasca que els queda pendent 
per a casa: cerca una imatge i redimensionar-la. Podem distribuir la feina de manera 
que cada alumne només realitzi un planeta concret. Si els alumnes no coneixen el 
funcionament de l’editor d’imatges caldrà explicar almenys com canviar la mida 
d’una imatge. També cal tenir present la coordinació amb el departament de 
tecnologia respecte qui i quan explica l’edició d’imatges digitals. 

La propera sessió la dedicarem a representar el nostre Sistema Solar. Ho haurem de 
fer a l’exterior per tal de poder imaginar-nos les grans distàncies entre els planetes. 
Lògicament no podrem representar el Sol i el planeta més llunyà (4,5 km) i 
segurament ens haurem de restringir a només els planetes interiors i la Lluna. Tot i 
això, la nostra maqueta aconseguirà l’objectiu de fer adonar als alumnes la 
immensitat del Sistema Solar. 

Finalment a l’aula podem fer, de manera conjunta amb la PDI, el viatge pel Sistema 
Solar. El pilot de la nau pot ser el mateix professorat o bé aquell alumne que hem 
comprovat que té l’habilitat suficient per conduir amb el programa Celestia. 
Conforme anem visitant els diferents objectes estel·lars en comentarem les seves 
característiques principals. No cal dir que aquesta sessió es pot allargar més d’una 
hora de classe en funció de l’interès de l’alumnat i de les qüestions que vagin 
plantejant. 

 Aspectes tècnics a tenir en compte 
Els alumnes han de poder treballar amb l’ordinador connectat a internet. 

Els ordinadors han de disposar de programari d’edició d’imatges. 

Els ordinadors (almenys el del professorat) han de tenir instal·lat el programari 
Celestia (de lliure distribució). 

En aquesta activitat, és pràcticament imprescindible (pel darrer apartat) disposar 
d’una PDI a l’aula. 

 Documents adjunts 
• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE – sistema solar a escala.doc 

• Full de respostes (Word): RESPOSTES – sistema solar a escala.doc 
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