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 La Terra i el Sistema Solar 
El telescopi 

Nucli 

 Objectius  

Conèixer les diferents parts d’un telescopi. 

Realitzar una observació diürna amb un telescopi. 

 Processos que es treballen de forma explícita 

• Observació del muntatge d’un telescopi. 

• Enfocament amb el telescopi d’un objecte amb l’ajut dels cercadors. 

• Observació de la projecció del Sol i identificació de les taques solars 

 Alumnat a qui va dirigida 

Alumnat de 1r d’ESO 

 Recursos emprats 

Telescopi, millor refractor, de mitjana potència. 

 Temporització 

Aquesta activitat (l’explicació del professor i l’observació de l’alumnat) es pot 
realitzar en una hora. La resposta a les qüestions proposades la pot realitzar 
posteriorment l’alumne a casa. 

 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

És recomanable realitzar aquesta observació amb un grup reduït d’alumnes (hora B) 
de manera que en finalitzar tots els alumnes hagin pogut observar a través del 
telescopi sense problemes. 

En una primera part el professor explicarà als alumnes el muntatge del telescopi (és 
recomanable que el munti al seu davant) i les diferents parts que el composen 
seguint aproximadament el text del full de l’alumne. 

En una segona part es realitzarà una observació d’algun objecte llunyà (arbre, 
casa...) per comprovar l’augment (amb diferents oculars) i la inversió de la imatge. 

En una tercera fase és realitzarà l’observació del Sol (utilitzant un filtre o, encara 
millor, projectant la imatge sobre una pantalla) per observar alguna taca solar i el 
seu moviment en el cel. 

En l’apartat d’observació terrestre deixarem que algun alumne realitzi la cerca i 
enfocament per tal que en pugin valorar la dificultat. 

Aquesta activitat pot servir de preparació d’una posterior observació nocturna (la 
Lluna, Júpiter, Saturn...). 

 Aspectes tècnics a tenir en compte 
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El millor és disposar d’un telescopi refractor per poder-ne explicar totes les parts als 
alumnes amb claredat. No cal que sigui un telescopi de molts augments però si que 
és recomanable que tingui muntatge equatorial. 

És bo que prèviament a la sessió el professor hagi adquirit pràctica en el muntatge 
del telescopi així com de la cerca i de l’enfocament dels objectes a observar. 

 Documents adjunts 

• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE – telescopi.doc 

 

 

 

 

 


