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Experiències sobre el sistema solar  

 

Objectius 

- Conèixer alguns trets característics del planeta Terra 

- Recollir algunes informacions sobre les relacions entre la Terra, el Sol i la Lluna  
- Conèixer el nom de les fases de la lluna 
- Cercar i contrastar informació sobre l’Univers i el sistema solar a partir de la utilització de 
diferents suports. 
- Conèixer el vocabulari específic del tema. 
 

Descripció de la proposta 

Es va treballar el Sistema Solar dins de l’àrea de medi i van sorgir preguntes i peticions: 
-Representem els moviments de la Terra amb material confeccionat per nosaltres mateixos.      
-Comparem un vaixell que es va perdent en l’horitzó (supòsits de com es veuria el vaixell en cas 
que la Terra fos plana i com es veu sent la Terra rodona. 
-La importància del Sol i dels moviments de la Terra: les estacions. 
-En un cel estrellat…es mouen els estels? 
-Eclipsis i fases de la lluna (juguem amb les llums i les ombres dins la foscor) 
-Els moviments de la lluna : Per què només es veu una de les seves cares? 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

Hem treballat en grup cooperatiu a partir d’unes preguntes d’interès general. 

Recursos emprats 

Material confeccionat pels mateixos nens i nenes. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Sistema Solar 
- Moviments de la Terra 
- Moviments, eclipsis i fases de la Lluna  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Es pot adreçar a alumnes de cicle mig. 
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Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
CB_Medi_Primaria.pdf 

 
• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 

- Vídeo presentació al 11è Congrés Els infants protagonistes de la Ciència 
http://www.canalblau.cat/congres-ciencia-2016-escola-itaca-4t/ 
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