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 La Terra i el Sistema Solar 
Seguim la Lluna 
Full de respostes 

 La Lluna canvia 

De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l’hauràs vist molt lluminosa i 
rodona però també com un filet molt prim o com mig cercle. 

 

En iniciar el tema segurament que una de les preguntes que ens vàrem plantejar va 
ser el perquè d’aquests canvis de forma de la Lluna... anem a esbrinar-ho. 

 Ho sabem? 

Teniu una estona perquè de manera conjunta amb el teu company de treball 
intenteu contestar les preguntes que hi ha a continuació. Recordeu que el més 
important és argumentar correctament i amb detall la resposta. 

 En la darrera fotografia de dalt on estaria situat el Sol? Per què? 

Estaria situat quasi al darrera del paper però una mica a la dreta. 

 Fes un dibuix de la posició relativa Sol – Terra – Lluna. 
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 Quan la Lluna està en fase de Lluna Nova, la podem veure? Per què? 

No la podem veure perquè està entre el Sol i nosaltres de manera que només 
queda il·luminada la cara que no observem. 

 Fes un dibuix de la posició relativa Sol – Terra – Lluna. 
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 En la tercera fotografia la Lluna està en fase de Quart Creixent, si el Sol s’està 
ponent, on trobarem la Lluna al cel? 

La podrem observar just cap al sud. 
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 Fes un dibuix de la posició relativa Sol – Terra – Lluna. 

 

 Conclusions 

S T 

L 

Amb tot això segurament ja pots contestar les següents preguntes: 

 Quin és el període de les fases lunars, és a dir el temps que tarda en repetir-se la 
mateixa fase. Assenyala la data inicial i la data final del període en la teva 
observació. 

Període: Han de trobar entre 27 i 29 dies. 

Data inicial: ? 

Data final: ? 

 Les fases de la Lluna són lluna plena, quart minvant, lluna nova i quart creixent. 
Escriu les dates en que has observat cada fase. 

Lluna plena: ?   Quart minvant: ? 

Lluna nova: ?   Quart creixent: ? 

 En la data de lluna plena, on estava situat el Sol en el moment de l’observació? 
Fes-ne un esquema. 

El Sol estava oposat a la Lluna. Si la Lluna estava sortint, el Sol just s’acabava 
de pondre. 
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la lluna plena quant és de dia? Explica’n el perquè. Et pots ajudar 
d’un esq

iem per tant la Lluna està en la part del cel que no veiem 

 ent el 
Sol?

 l’est, en canvi si el Sol estava a ponent 

 Pot

 Es pot observar 
uema. 

No, pel que hem dit en l’anterior pregunta. De dia el Sol està en la part del 
cel que ve
(oposada). 

Quan has observat la Lluna en quart creixent, on estava situat aproximadam
 Pots fer un esquema de la situació Sol – Terra – Lluna en aquesta fase? 

Sempre estava aproximadament fent un angle de 90 graus: si el Sol estava al 
sud, la Lluna estava sortint per
aleshores la Lluna estava al sud. 

s observar de dia la lluna nova (o just a punt de ser-ho)? Explica el perquè. 

Si la Lluna està en fase de lluna nova aleshores vol dir que està situada entre 
el Sol i la Terra de manera que si que la podem veure encara que només 
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veiem la cara no il·luminada pel Sol (o veiem un filet molt prim de la Lluna 
il·luminada). 

En la imatge següent situa la Lluna en la seva òrbita pe r a cadascuna de les 

 

  
Sol.
un 

e la Lluna no està en el pla de l’eclíptica (pla de 
l’òrbita de la Terra). És a dir, l’òrbita de la Lluna està inclinada respecte la 
de la Terra. 

quatre fases. Dibuixa’n la part fosca (no il·luminada pel Sol) i pensa com es veurà 
des de la Terra. 

 

Podem pensar que cada vegada que és lluna nova hi hauria d’haver un eclipsi de
.. però realment això no passa. Pots fer una hipòtesi de perquè només hi ha 
eclipsi aproximadament cada sis mesos? 

Perquè el moviment de la Lluna, la Terra i el Sol és en un espai de tres 
dimensions i l’òrbita d

Terra 

Plena 

Quart creixent 

Nova 

Quart minvant 

So
l 
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