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La rotació de la Terra  
i l’alternança dia i nit

æ PRÉSENTACIÓ

Aquesta sèrie ha de permetre als nois i noies comprendre 
que els punt de referència ens ajuden a orientar-nos.  
Mostra el que passa al cel i el que veiem des de la Terra, 
com per exemple el moviment de la Terra al voltant del Sol  
i alguns fenòmens relacionats amb aquesta rotació.

æ COM ACOMPANYAR EL VOSTRE FILL  
O FILLA?

Després d’un o de diversos visionats d’un episodi,
se li pot demanar d’explicar allò que ha vist. En el moment 
d’aquest intercanvi essencial i privilegiat, cal retornar  
a l’animació (aturar la imatge i/o reveure un o diferents  
passatges per tal de poder-ne parlar).

Activitats que es poden proposar:
• Després de l’episodi 1, proposar al noi o a la noia un joc 

per trobar, amb l’ajut d’indicis o d’un mapa, un tresor  
amagat al jardí o a dins de casa. Traçar un itinerari sobre 
un mapa que permeti d’arribar a un lloc de vacances, etc.

• Després dels episodis 2 et 3, traçar amb un guix  
l’extremitat de l’ombra d’un bastó plantat al jardí  
per il·lustrar el desplaçament (est-oest) del Sol vist  
de la Terra.

• Agafar una pilota que representi el Sol i una pilota  
que representi la Terra per reproduir el moviment  
de la Terra al voltant del Sol.

• Agafar un llum (per al Sol), inscriure sobre una pilota  
els punts cardinals i demanar al noi o a la noia de fer girar 
la pilota al voltant del llum perquè el Sol aparegui a l’est.

æ ALLÒ QUE ÉS ÚTIL DE SABER

La Terra fa una revolució girant al voltant del Sol en un any  
i una rotació quotidiana girant sobre ella mateixa en  
24 hores.
Aquest moviment de rotació explica l’alternança dia/nit.  
A l’animació 3, la trajecte del Sol està vist des de l’hemisferi 
sud. Des de la Terra, el Sol es lleva per l’est i s’amaga per 
l’oest.
En realitat, vist des de l’espai, és el moviment de rotació  
de la Terra que dona aquesta impressió. El Sol està immòbil  
i sempre present.

æ NOMBRE D’EPISODIS 
I CLASSES CONCERNIDES

• Episodi 1: Els punts cardinals (a partir de CE2). 
• Episodi 2: L’eix de rotació de la Terra (a partir de CE2).
• Episodi 3: El sentit de la rotació de la Terra (a partir de CM1).
• Episodi 4: La durada de la rotació de la Terra (a partir de 

CM1).

æ TEMES VINCULATS AMB AQUESTA SÈRIE

Les estacions i la rotació de la Terra

els principis fonamentals


