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Quan mirem la Lluna des de la Terra ja 
podem endevinar algunes irregularitats 
en la lluïssor de la seva superfície. Hi 
ha llegendes antigues de diverses 
cultures que han vist en aquestes 
ombres de al Lluna un conill, un vell, 
una filadora, etc. L’any 1609, però a 
Itàlia, l’astrònom Galileu va utilitzar per 
primera vegada un senzill telescopi per 
observar el firmament. En apuntar el 
seu aparell a la Lluna es va emportar 
una gran sorpresa: estava plena de 
muntanyes i de valls; havia descobert 
un altre món. 

Vilar, R. (1988). Explorant l’Univers. Ed. 
Teide 

 
 

Què podríem observar si viatgéssim a la Lluna? 
Ara ens imaginarem que podem viatjar fins a la lluna.  

 

1. Escriu a la primera columna quins fenòmens podries observar i a la segona fes 
un breu comentari. Després intercanvia el full amb un company/a que revisarà 
el teu treball i afegirà noves observacions si ho creu necessari. 

 

Nom: Nom del corrector: 

Què podríem observar? Comentaris: 

 

 

 

 

 

Què podríem observar? Comentaris: 

Després de mirar el vídeo quines observacions hi afegiries? 
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“One small step for man, a giant leap for mankind” 
El dia 20 de juliol de 1969 la gent es va mirar la Lluna de manera diferent: aquell 
mateix dia, i per primera vegada a la història, una expedició humana hi havia arribat. 
L'expedició de  l'Apollo 11 formada per l'Edwin E. Aldrin, en Neil A. Armstrong i en 
Michael Collin es van enlairar des dels EEUU el 16 de juliol arribant a la lluna quatre 
dies més tard.  

 
Armstrong i Aldrin van ser les primeres persones a trepitjar la superfície lunar. Amb 
aquest èxit, el govern dels EEUU guanyava la cursa que mantenia amb el govern de 
l'antiga URSS (que al 1966 van ser els primers d'aconseguir que una nau, el Lunik 9, 
allunitzes). 

 

D'aquesta fita en queda la famosa frase d'Amstrong: One small step for man, a giant 
leap for mankind. Aquest és el vídeo d’aquell moment. Escolta’l i intenta reconèixer el 
moment en que diu aquesta frase: 

http://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=related  

 

Aquest altre vídeo és una reconstrucció d’aquest primer viatge. Després de mirar-lo 
quines observacions afegiries a la teva resposta anterior.  

http://www.youtube.com/watch?v=B882w2gC22s&feature=related

 

 
I què hi passa a la lluna? 
A continuació hi ha un quadre amb fotografies que representen algun dels fenòmens 
que podríem observar si anéssim a la lluna.  

 

2. En petits grups, ompliu la taula indicant quina és l’explicació d’aquest fenomen. 
A la darrera fila en podeu afegir algun altre.  

 

Fotografia Fenomen observat Explicació 

 

Cel fosc 
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Superfície plena de cràters

 

 

Facilitat de moviment  

 

 

Petjada intacta des de 
1969 

 

 

Necessitat d’anar amb 
mascara 
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I a la Terra? 
3. Ara  trobaràs fotos d’alguns dels fenòmens que podem observar a la Terra. Fes 

el mateix que a l’activitat anterior, omple la tercera columna amb l’explicació del 
fenomen. 

 

 

Fotografia Fenomen observat Explicació 

 

Planeta blau 

 

 

Cràter d’origen volcànic i 
meteòric 

 

 

Cel blau  amb núvols 

 

 

Dificultat en aixecar pesos
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Relleu canviant 

 

 

Combustió 

 

 

Terratrèmol o plecs 

 

 

 

4. Ara es tracta de formalitzar algunes de les diferències que hem observat entre 
la Terra i la Lluna. Per fer-ho completa els següents textos: 

 

Una primera diferència entre la Terra i la Lluna està en els components 
perquè mentre a la Terra hi ha atmosfera, hidrosfera, biosfera i geosfera a la 
Lluna......................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
......... 
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Un altra diferència són els canvis que es produeixen en la superfície d’un i altre 
astre: 

 

La superfície de la Lluna només pot canviar per impactes de meteorits o per 
l’acció humana mentre que a la superfície de la terra els canvis poden ser 
degut a processos d’origen extern com: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................i d’origen intern com: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................... 

 

 

I si poguéssim viure a la lluna? 
La Terra és l’únic planeta del sistema solar que reuneix totes les condicions que fan 
possible la vida. Ni la Lluna, ni els planetes propers com Mart o Venus, ni els més 
allunyats ofereixen als éssers vius del planeta cap expectativa d’habitabilitat. A 
vegades sembla que els humans no siguem conscients d’aquest aïllament en la 
immensitat de l’Univers i de la necessitat de mantenir les condicions d’habitabilitat del 
nostre planeta per assegurar la supervivència de la nostra espècie. 

 

A la següent adreça trobaràs una explicació sobre com caldria construir un habitatge a 
la lluna per tal que s’adaptés a alguna de les nostres necessitats. 

http://spaceplace.nasa.gov/en/kids/exploration/habitat/index.shtml
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