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Fitxa d’acompanyament pedagògic
La rotació de la Terra i l’alternança dia i nit

L’eix de rotació  
de la Terra
æ SITUACIÓ DEL CAPÍTOL DINS LA SÈRIE
Episodi 2 d’una sèrie de quatre.  
Episodi 1: Els punts cardinals.
Episodi 3: El sentit de la rotació de la Terra. 
Episodi 4: La durada de la rotació de la Terra.

æ SITUACIÓ DE L’APRENENTATGE  
DINS ELS PROGRAMES

Al cicle 3, els alumnes han de practicar una metodologia 
d’investigació: han d’aprendre a treballar a partir de 
l’observació i de metodologies científiques variades 
(modelització, experimentació...). Han de comprendre  
el moviment de la Terra (i dels planetes al voltant del Sol)  
i la rotació de la Terra sobre ella mateixa.

æ CONTEXT D’ENSENYAMENT

L’ensenyament de la llengua catalana es pot realitzar  
a través dues variants: «un ensenyament de llengua  
i cultura regionals i un ensenyament bilingüe francès/català 
a paritat horària». A classe bilingüe «una part de  
les activitats inscrites als programes oficials se desenrotlla  
en llengua regional» (circular relativa a l’ensenyament de  
les llengües i cultures regionals del 12/04/2017).
Pel que fa a les assignatures de l’espai i geometria, les 
recomanacions dels programes (argumentació, vocabulari, 
activitats: reconèixer, anomenar, comparar…) ajunten 
els objectius d’ensenyament de la LV-R com l’adquisició 
dels enunciats imprescindibles a la comunicació i a 
l’aprenentatge de la llengua catalana: «Em sembla que  
(Il me semble que), el sòlid té (le solide a)…»
(cf annex: activitats relacionades al BO i al CECRL).

æ PUNTS DE BLOCATGE
• Alguns alumnes es representen el món seguint el model 

geocèntric, segons el qual la Terra està immòbil; el Sol, i 
eventualment les estrelles, giren al voltant d’ella en un dia.

• D’altres alumnes, que han tingut l’ocasió de posar en 
dubte aquesta darrera idea expliquen, aleshores, el dia i 
la nit pel fet que la Terra «gira al voltant del Sol» (en lloc de 
«girar sobre ella mateixa»).

æ OBJECTIUS PERSEGUITS  
PER L’ANIMACIÓ

• Mostrar que la Terra gira al voltant del Sol.
• Mostrar que l’alternança dia/nit s’explica per la rotació 
de la Terra sobre ella mateixa al voltant d’un eix de rotació 
pol Sud i pol Nord.
• Mostrar que el Sol està sempre present.
• Explicar els dos sistemes: de Ptolemeu i de Copèrnic.

æ PARAULES-CLAU

Rotació, eix de rotació, Terra, Sol, dia, nit, pol Nord, pol Sud, 
planeta.

æ ELEMENTS ESTRUCTURANTS

La Terra gira al voltant del Sol i gira sobre ella mateixa,  
a partir d’un eix de rotació que passa pel pol Nord i el pol 
Sud. Quan la Terra efectua un gir complet sobre ella mateixa 
en 24 hores, provoca l’alternança dels dies i de les nits.
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FASE DE DESCOBERTA

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

És de nit. Un jove pirata intenta,  
en va, adormir-se en el seu vaixell.
Una veu li demana per què no 
dorm en una hora tan intempestiva. 
El pirata li fa entendre que té fred  
i que té por de la foscor.
La veu el tranquil·litza demanant-li 
si vol que encengui un llum.
Li aconsella igualment de pensar 
que quan és de nit allà on ell es 
troba, és de dia en un altre lloc, 
perquè la Terra és rodona.

Mostrar que una ombra té com  
a origen l’absència de llum, 
blocada per un objecte opac.

Mostrar que pot ser de nit en un 
punt de la Terra i de dia en un altre.

Preparar experiències a classe amb llums 
 o un retroprojector, per mostrar les zones  
de llum i les zones d’ombra d’un objecte 
i explicar el fenomen.

Possibilitat de treballar l’ombra i la llum a partir 
de quadres: observar les ombres i recercar  
la font lluminosa.

La mateixa cosa amb el globus terraqüi  
i un llum, com en l’animació.

FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

La Terra apareix representada  
per una pilota que comporta  
dos símbols: la torre Eiffel per  
a França i un temple per a la Xina.
El Sol està representat per
un llum que només il·lumina  
la cara del costat de la Xina.
La veu explica que el Sol,  
com aquest llum, només pot 
il·luminar una sola cara a  
la vegada.  
La veu demana al pirata d’imaginar 
que es passeja sobre la pilota que 
representa la Terra.
El pirata travessa una cara que 
resta sempre en l’ombra i una  
cara que resta sempre il·luminada. 
La veu li demana si això és el que 
passa a la Terra. La resposta és 
«no», és clar, ja que el dia es lleva 
sempre després de la nit.
La veu demana al pirata si  
pot explicar aquest fenomen.

Mostrar que el Sol no desapareix, 
sinó que la part del globus on és  
de nit és a l’altre costat de la Terra.

Mostrar per què no és de dia a 
dos llocs diferents en un mateix 
moment.

Situar els dos llocs (la Xina i França) sobre  
un globus terraqüi i enganxar-hi dos gomets. 
Tornar a efectuar l’experiència amb un llum  
i mostrar que no és de dia als dos llocs  
al mateix temps, sinó que el Sol no desapareix 
pas.

Demanar als alumnes d’explicar al seu torn 
per què els dies i les nits se succeeixen. 
Deixar-los emetre hipòtesis.
Escollir les tres hipòtesis següents:
1. El Sol gira al voltant de la Terra en un dia.
2. La Terra gira al voltant del Sol en un dia 
sense girar sobre ella mateixa.
3. La Terra gira sobre ella mateixa.

Demanar-los de fer un esquema i d’elaborar 
un protocol per experimentar les hipòtesis.
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FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

La veu demana al pirata si pot explicar 
aquest fenomen.
Aquest pensa que és el Sol qui gira 
al voltant de la Terra.
La veu li explica que Ptolemeu ho creia 
així. Segons ell, la Terra estava en el 
centre del món i el Sol girava al voltant.
Aquest sistema es va posar en dubte 
per Copèrnic qui ha posat en evidència 
que és el Sol qui és al centre del món  
i que la Terra gira sobre ella mateixa.

Explicar els dos sistemes:
el de Ptolemeu i el de Copèrnic.

Experiències que es poden portar 
a terme a classe per verificar les 
hipòtesis emeses: rotllana d’infants, 
maqueta.
Hipòtesi 1: una rotllana d’infants 
representa la Terra i un infant (que 
representa el Sol) gira al voltant. 
Hipòtesi 2: una rotllana d’infants 
representa el Sol i un infant (que 
representa la Terra) gira al voltant. 
Hipòtesi 3: la rotllana que representa 
el Sol no es mou pas, un infant (que 
representa la Terra) gira sobre ell 
mateix.
Les tres hipòtesis són plausibles.  
La Terra és cara al Sol o d’esquena  
al Sol, alternativament.
No es pot pas demostrar a classe 
que només l’última hipòtesi és viable. 
Necessitem efectuar recerques 
documentals que només validen 
la hipòtesi 3.

Comparar el sistema de Ptolemeu  
i de Copèrnic.
Retrobar les rotllanes efectuades  
que corresponen als dos sistemes. 
Explicar que el sistema de Copèrnic  
va continuar evolucionant.
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44FASE D’ESTRUCTURACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

La veu explica que quan ens situem 
des del punt de vista del Sol, la Terra 
gira al voltant d’ella mateixa al voltant 
d’un eix de rotació imaginari.
Aquest eix de rotació passa pel pol 
Nord i pel pol Sud.
Veiem la Terra girant sobre ella mateixa 
al voltant del Sol i és això que explica 
l’alternança del dia i de la nit.
El pirata ha entès que la Terra gira…, 
però que no pot pas tampoc adormir-
se, perquè el Sol es lleva i ja és de dia 
a l’illa deserta!

Mostrar que la Terra gira sobre ella 
mateixa al voltant d’un eix de rotació.

Un globus terraqüi (amb dos gomets 
que representen França i la Xina) 
il·luminades per un focus.  
Fer girar el globus sobre ell mateix.  
Es veu França il·luminada (dia) i la Xina 
dins l’ombra de la Terra (nit).
Després, a l’inrevés: la Xina il·luminada 
pel dia i França dins la nit.
També es pot utilitzar una bola  
de poliestirè (amb xinxetes per 
representar França i la Xina) i un llum 
per representar el Sol.

FASE D’APLICACIÓ/PROLONGACIÓ 
1. Realitzar la modelització del sistema solar amb dues boles de poliestirè o de plastilina assecada a l’aire lliure.
2. Realitzar planetes en volum per fabricar elements mòbils.
3. En arts visuals, dibuixar les estrelles amb un llapis platejat i els planetes utilitzant tècniques diferents (tinta i sal gruixuda, 
tinta platejada, paper arrugat, guixos i tinta, purpurina daurada, etc.) que enganxarem en un full de dibuix negre que 
representarà l’espai.
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5ANNEXE 
ACTIVITÉS RELIÉES AU BULLETIN OFFICIEL ET AU CADRE 
EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES (CECRL)

Cette grille est adaptée au contexte des classes bilingues français/catalan* et s’applique au cours des séances 
où le catalan est utilisé comme langue véhiculaire (langue d’enseignement).

Activités Connaissances 
et compétences associées
(BO 2015, français)

Activités langagières 
(Cadre européen pour 
l’enseignement des langues, CECRL)

Émission 
d’hypothèses, 
questionner, 
problématiser…

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Écouter pour comprendre un message oral, 
un propos, un discours.
Parler en prenant en compte son auditoire.
Participer à des échanges dans des situations 
diversi� ées.
Adopter une attitude critique.
Domaines du socle : 1, 2, 3

Compréhension orale
Être capable de comprendre une intervention 
brève, si elle est claire et simple. (A2)
Peut suivre le plan général d’exposés courts 
sur des sujets familiers à condition que 
la langue soit articulée. (B1)

Expression orale en continu 
et interaction
Être capable de produire en termes simples 
des énoncés à propos d’autrui et/ou des objets. 
(A2)

Expliciter argumenter 
après des tâches 
de comparaison, 
de reproduction, 
de modélisation, ou 
d’expérimentation…

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Parler en prenant en compte son auditoire 
(présentation d’un ouvrage).
Participer à des échanges dans des situations 
diversi� ées.
Domaines du socle : 1, 2, 3

Expression orale
Peut faire un exposé clair, préparé. 
Peut faire de brèves annonces préparées 
sur un sujet proche des faits quotidiens. (B1)

Résumer, 
rendre compte 
d’une démarche, 
d’une procédure, 
décrire les actions 
et les gestes…

Écriture
Recourir à l’écriture pour ré� échir et pour 
apprendre.
Domaine du socle : 1

Expression écrite
Peut produire un écrit suivi généralement 
compréhensible tout du long. L’orthographe, 
la ponctuation et la mise en page sont assez 
justes pour être suivies facilement. (B1)

Circulaire relative à l’enseignement des langues et cultures régionales n° 2017-072 du 12-4-2017
À l’école, les classes bilingues français-langue régionale proposent […], un cursus spéci� que intensif, dans lequel la langue 
régionale est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement dans plusieurs domaines d’activité et d’apprentissage. 
Ce cursus repose sur un principe de parité horaire hebdomadaire dans l’usage de la langue régionale et du français 
en classe, sans qu’aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit enseigné 
exclusivement en langue régionale.


