
 

________________________________________ Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

 La Terra i el Sistema Solar 
Eclipsis 

Full de respostes 

 ... observem-lo 

 Quins fenòmens has observat? 

Que el paisatge s’ha enfosquit durant una estona com si fos el capvespre. 

 Dibuixa esquemàticament el que observes? 

S’ha observat un cercle negre envoltat d’una atmosfera molt lluminosa. 

 Quines diferències has observat respecte l’observació des de Madrid? 

A Madrid l’eclipsi era total (la Lluna ha tapat totalment el Sol) i des de la 
nostra població la Lluna només ha tapat parcialment el Sol. 

 També des de l’espai 

 A què correspon la gran zona d’ombra (tènue) que recorre tot Àfrica? 

A la zona de penombra de l’eclipsi (eclipsi parcial) 

 L’eclipsi tot essa? 

  que es va poder observar aquest eclipsi des de 
Cat

lt parcialment perquè Catalunya queda a la zona de penombra molt 

 
es corresponents mesures de protecció ocular) des del 

nostre país. 

 ada de l’eclipsi a Catalunya? I a quina hora hi va haver el 
mà

vant 
 de l’ombra per Catalunya i quan acaba el seu trànsit. 

Eclipsi de Lluna 

al només és visible en una estreta franja, quins països trav

Travessa l’Àfrica subsahariana i passa per Egipte. 

Observa bé l’animació. Creus
alunya? Explica el perquè. 

Només mo
externa. 

Si es va poder observar, dibuixa aproximadament com creus que es va veure el 
Sol (evidentment amb l

Quina va ser la dur
xim d’ocultació? 

Aquesta resposta només es pot contestar molt aproximadament obser
quan s’inicia el pas

 

 Un eclipsi de Lluna... 
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... ocorre quan la Terra s'interposa entre el Sol i la Lluna, és a dir, quan la 
Lluna entra en la zona d'ombra de la Terra. 

 Esquema d’un eclipsi lunar (posicions relatives del Sol, la Terra i la Lluna)... 

 Tipus d’eclipsi de Lluna... 

Total. Quan la Lluna penetra totalment en la zona d'ombra. 

Parcial. Quan la Lluna penetra només parcialment en la zona d'ombra 

Penombral. Quan la Lluna penetra parcial o totalment en la corona de 
penombra que rodeja a la zona d'ombra. 

 Pots contestar? 

 Si fas passar el temps ràpidament de gener a desembre, què observes amb la 
trajectòria de la Lluna? 

Que està inclinada respecte la trajectòria de la Terra. 

 Quin és el mes de l’any on has pogut observar un eclipsi en l’animació? 

 

 En el moment de l’eclipsi, on està situat el Sol? 

 

 n d’estar la Terra, la Lluna i el Sol quan té lloc l’eclipsi (en aquest cas 
solar

 Qui

 ble que la primavera hi hagués un eclipsi de Sol o de 
Llu

bé la Terra es pot situar entre la Lluna i el Sol però tampoc 

 I a em observar eclipsis? 

 En m doncs observar eclipsis? 

or. 

 Com

ions de l’any, degut a la inclinació de l’òrbita 

Com ha
)? 

Completament alineades. 

nes serien les posicions del Sol a l’estiu -Sol(2)- i a l’hivern –Sol(4)? 

A l’estiu el Sol estaria darrere del paper i a l’hivern estaria darrere nostre. 

Segons el dibuix, seria possi
na? Explica’n el perquè. 

No perquè la Lluna pot estar entre la Terra i el Sol però no perfectament en 
línia. Tam
alineada. 

la tardor, posició Sol(3), podr

Tampoc, pel mateix motiu. 

quines èpoques de l’any podre

A la primavera i a la tard

pleta la frase següent: 

Els eclipsis de Sol i de Lluna només es poden observar a l’estiu i a la tardor 
que són les èpoques on el Sol, la Terra i la Lluna estan perfectament 
alineades. En les altres estac
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lunar, els tres astres no 
poden fer ombra entre elles. 

estan mai damunt d’una línia recta per tant no es 

 Busquem eclipsis i... 

 En quines estacions de l’any han tingut lloc sempre els eclipsis? 

A principi de l’estiu i de l’hivern. 

ríode. Coincideixen en les mateixes 

s. 

terposar-

 Per
pos  n’hi va haver malgrat estar la Lluna en fase de lluna plena? 

sterior de l’eclipsi el Sol, la Terra i la Lluna 

 Com

No sempre que la Lluna està en fase de lluna plena hi ha un eclipsi degut a 
que l’òrbita lunar està inclinada i només un parell de vegades a l’any el Sol, 
la Terra i la Lluna coincideixen perfectament alineades. 

 

 Busca ara els eclipsis lunar d’aquest pe
estacions? 

Aproximadament tenen lloc a les mateixes èpoque

 Què observes? 

Que la Terra tapa completament (o quasi) el Sol. 

 El Sol i la Terra estaven en aquesta data perfectament alineades amb la Lluna? 

No, encara que avancem o retrocedim en el temps la Terra no pot in
se davant del Sol. 

què únicament hi va haver eclipsi el 3 de març i en canvia els mesos anterior i 
terior no

Perquè en els mesos anterior i po
no estaven perfectament alineades: vista des de la Lluna, la Terra no tapava 
el Sol. 

 a conclusió, completa la frase: 
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