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

El sentit de rotació  
de la Terra
æ SITUACIÓ DEL CAPÍTOL DINS LA SÈRIE
Episodi 3 d’una sèrie de quatre. 
Episodi 1: Els punts cardinals. 
Episodi 2: L’eix de rotació de la Terra.
Episodi 4: La durada de 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; la durada del dia  
i els canvis en el transcurs de les estacions.

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
•  Existeix un problema de vocabulari: el Sol està immòbil, 

però parlem de sortida i posta del Sol, «moviment del Sol», 
«trajectòria». En relació a un punt situat en l’horitzó,  
tenim la impressió que el Sol es desplaça.

• De vegades, és difícil per als alumnes de descriure  
un moviment amb punts de referència diferents. 
Exemple: vist des de la Terra, el Sol es desplaça sobre 
l’horitzó; vist des del Sol, la Terra gira sobre ella mateixa.

æ OBJECTIUS PERSEGUITS  
PER L’ANIMACIÓ
•  Mostrar l’orientació del moviment diari del Sol (d’est  

a oest).
• Mostrar el sentit de la rotació de la Terra (d’oest a est,  

en sentit contrari de les agulles d’un rellotge).
• Mostrar que és el sentit de la rotació de la Terra qui permet 

el moviment aparent del Sol.

æ PARAULES-CLAU
Sol, est, matí, oest, tarda, aparèixer, desaparèixer, 
impressió, ombra, astre, immòbil, il·lusió, aparent.

æ ELEMENTS ESTRUCTURANTS
Vist des de la Terra, el Sol surt per l’est i es pon per l’oest. 
Però aquest moviment s’explica per la rotació de la Terra 
sobre ella mateixa en 24 hores. La Terra gira en el sentit 
contrari de les agulles d’un rellotge. Vist des de l’espai,  
el Sol resta immòbil.
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FASE DE DESCOBERTA

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Petit Pirata atraca en una illa deserta. 
Planta el seu para-sol dins la sorra.
Quan Paloma la pirata atraca també, 
Petit Pirata està instal·lat sobre  
la tovallola a l’ombra del para-sol. 
Paloma s’estira sobre la tovallola  
al Sol.
Més tard, Petit pirata es desperta,  
ha atrapat un cop de sol a la cara. 
Està enfadat quan s’adona que 
Paloma s’està a l’ombra del para-sol. 
Pensa que és ella qui ha desplaçat  
el para-sol.
Aleshores, ell desplaça el para-sol  
i es posa sota l’ombra. Uns instants 
més tard, de nou està al Sol i Paloma 
s’està a l’ombra del para-sol.
Desplaça altra vegada el para-sol, 
després es torna a trobar al Sol
Una mica més tard, com Paloma.  
Una veu explica a Petit Pirata que 
Paloma no ha pas mogut el para-sol.
Paloma realitza un dibuix a la sorra 
que representa el para-sol i l’ombra 
que es desplaça segons la trajectòria 
del Sol.

Mostrar com es forma l’ombra 
d’un objecte.

Mostrar com i per què una 
ombra es modifica, es desplaça.

Comprendre per què l’ombra  
del para-sol es desplaça.

Explicitar el moviment aparent 
del Sol.

Treballar la comprensió de la història 
imaginant els diàlegs entre Petit Pirata  
i Paloma.
Treballar sobre l’ombra d’un objecte.  
Demanar als alumnes per què el para-sol
té una ombra.

Experiències a portar a terme amb objectes  
i un llum.

Demanar als alumnes com modificar
la talla de l’ombra i fer que es desplaci. 

Emetre hipòtesis i fer experimentació.
Experimentacions amb un tub de cola  
i un llum (desplaçament de l’ombra).

Comparar amb el que passa amb l’ombra  
del para-sol de Petit Pirata.  
Com explicar aquest fenomen?

Recollir totes les propostes.

FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Paloma realitza un dibuix a la sorra 
que representa el para-sol i l’ombra 
que es desplaça segons la trajectòria 
del Sol.
La veu demana als dos infants  
si estan segurs que és el Sol qui  
es desplaça pel cel.

Mostrar com el Sol es desplaça 
vist des de la Terra.

Observar el moviment aparent del Sol.

Refer el trajecte efectuat pel Sol en el transcurs 
d’un dia.
Aquesta lectura s’efectua al llarg del dia, tenint 
cura de fer-la sempre al mateix lloc.
Durant el dia, el Sol puja pel cel i després ateny 
el punt més àlgid entre les 12 i les 14 hores,  
i torna a baixar (tot això d’est a oest).
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FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Paloma agafa aleshores una pilota 
grossa i groga per representar
el Sol i una pilota petita blava  
per representar la Terra.
La veu explica que el Sol resta 
immòbil, com Copèrnic va demostrar 
fa més de 500 anys. També explica  
a Paloma que ha estat víctima  
d’una il·lusió.
La veu proposa, per entendre-ho 
millor, de veure el fenomen des  
del Sol.
L’espai apareix a la pantalla amb  
la Terra i el Sol.
La veu explica que, vist des de  
la Terra, tenim la impressió que  
el Sol gira al voltant de la Terra,  
però de l’espai, ens adonem  
que està immòbil.
És la Terra qui gira sobre
ella mateixa en un dia, i gira  
al voltant del Sol en un any.

Experiència del «gnòmon», que és l’avant-
passat del quadrant solar, que consisteix 
a traçar l’extremitat de l’ombra d’un bastó 
plantat verticalment efectuant lectures totes  
les hores del dia.

Modelització a classe amb l’ajut d’una lot  
i d’un llapis. Posem la lot de tal manera que 
puguem reproduir totes les ombres de cada 
lectura.
Tot seguit, ens ajudem d’una enciamera  
que situarem a l’inrevés a sobre del gnòmon 
i posarem gomets al lloc on es posa el llum, 
això permet de guardar una traça de  
la trajectòria del Sol en un dia.

Demanar als alumnes: si el Sol està sempre 
present i resta immòbil com ha estat explicat 
en l’animació, com podem explicar la 
successió dels dies i de les nits?

Deixar-los emetre hipòtesis.  
Visionar la resposta donada pel film.

Efectuar recerques sobre les descobertes  
de Copèrnic.
Possibilitat de visionar l’animació 205 sobre 
l’eix de rotació de la Terra, en el qual s’explica 
el sistema Copèrnic.

Experimentació
Un globus terraqüi (amb dos gomets  
que representen Paris i la Xina) il·luminada  
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 i França 
dins la nit.
També podem utilitzar una bola de poliestirè 
(amb xinxetes per representar França i la Xina) 
i un llum per representar el Sol.
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444FASE D’ESTRUCTURACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

La veu explica amb dibuixos  
o representacions de l’espai,  
per què Petit Pirata s’ha trobat al Sol  
i ha atrapat un cop de sol.
És el moviment de rotació
de la Terra sobre ella mateixa qui  
ha fet pensar Petit Pirata que Paloma 
havia desplaçat el para-sol i qui fa 
pensar que el Sol gira al voltant  
de la Terra.
Però Petit Pirata ha atrapat un cop 
de sol perquè la Terra gira sobre ella 
mateixa.
La Terra gira sobre ella mateixa  
en el sentit contrari de les agulles  
d’un rellotge, i al voltant del Sol  
que resta, immòbil.
És aquest moviment de rotació  
que dona la impressió que el Sol
surt per l’est i es pon per l’oest.
La veu aconsella Petit Pirata  
de recordar-se’n la propera vegada 
que plantarà el para-sol.

Mostrar per què l’ombra  
del para-sol se desplaça  
aprofitant les explicacions 
donades.

Mostrar que el moviment  
de rotació de la Terra es fa  
en el sentit contrari de les agulles 
d’un rellotge. Atenció, aquí,  
la trajectòria del Sol és vista  
des de l’hemisferi sud.

Observacions, al pati, de la posició
del Sol a les 8.30 h, 11 h, 16 h (cal anotar  
els punts cardinals).
El Sol és a l’est al matí, al sud a migdia,  
i a l’oest a la tarda.

Dibuix dels voltants del pati amb els punts 
cardinals. Cada alumne dibuixa sobre el full  
la posició del Sol en diferents moments del dia.

Modelització dins l’aula de motricitat
Amb la brúixola, definir l’est i l’oest.
Demanar als alumnes de fer una rotllana.
Un alumne, que representa el Sol, se troba 
fora de la rotllana. El Sol sembla desplaçar-se 
com l’havíem observat al pati: d’est a oest, 
passant pel sud.
L’alumne Sol dona els noms dels alumnes
en l’ordre en què els ha vistos. Ara bé, el Sol 
està fix. És doncs la rotllana que ha de girar.
«Com girar perquè el Sol vegi els infants dins  
el mateix ordre que abans?».
Els alumnes han de percebre que la rotllana 
gira en el sentit contrari de les agulles d’un 
rellotge. Així doncs, la Terra gira sobre ella 
mateixa en el sentit contrari de les agulles  
d’un rellotge quan la mirem des del pol Nord.

Modelització amb el globus terraqüi i una 
lot: instal·lar els punts cardinals sobre la part 
superior del globus.
Demanar als alumnes de fer girar el globus 
perquè el Sol pugui aparèixer a l’est i 
desparèxer per l’oest

FASE D’APLICACIÓ/PROLONGACIÓ 
1. Conèixer la successió i la durada de les estacions.
2. Joc d’endevinalles a fabricar a classe: es realitzen targetes preguntes/respostes en funció d’allò que s’ha vist a l’animació 
i experimentat a classe.
3. Realitzar experiències en funció de la localització de la ciutat o poble on es troba l’escola per treballar l’aparició  
i la desaparició del Sol. Veure què passa quan és migdia al lloc on som, i què passa a Sydney, o a Nova York, etc.  
És el principi de la comprensió del decalatge horari.
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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.


