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Anem a començar definint l’univers.

Què és per a tu l’univers?

És el conjunt de tot el que existeix: les estreles, els planetes o els sers vius 
que hi habiten en formen part. 

Però l’univers no sempre ha estat així. Com es diu la Teoria que defineix
la formació de l’univers?   la teoria del Big Bang

I que és allò que diu?

Diu que tota la matèria i energia estava
comprimida en un volum molt xicotet. Fa
uns 10 ó 20 milions d’anys, una gran
explosió va provocar un immens núvol
de pols i gas a una temperatura molt
elevada. Quan els fragments es van
anar refredant, es van formar els
diferents astres. 

Què és una galàxia? 

És un conjunt gegantí de milions o bilions d’estreles. 

Com es diu aquesta galàxia?

La via Làctia. Té forma d’espiral i està formada per 100 milions d’estreles, 
una de les quals és el Sol. 



En un dels braços de la Via  Làctia, es troba el   Sistema Solar.

Aquests planetes, alguns són interiors i uns altres exteriors

PLANETES INTERIORS PLANETES EXTERIORS

Mercuri
Venus

La Terra 
Mart

Júpiter
Saturn

Urà
Neptú

A més dels planetes i el Sol també podem trobar:

- Satèl·lits :És qualsevol objecte natural que fira al voltant d’un planeta. No 
tenen llum pròpia. Generalment és més petit que un planeta (excepte la 
Lluna) 

- Asteroides : és un objecte sòlid, compost majoritàriament per roca i 
metalls, més menut que un planeta, i que orbita al voltant del Sol. 



- Cometes :és  un cos celeste sòlid semblant als asteroides, però amb 
diferent composició. Estan formats per neu i pols. Si s’acosten al Sol, es 
calfen i es forma una cua llarga i blanca.

- Cinturó de Kuiper : És un àrea del Sistema Solar que s’estén des de 
l’òrbita de Neptú. Conté diversos cossos celestes ( uns 800).

- Meteoroides: són fragments de roca relativament petits, que es troben a 
l’espai. Són generalment fragments despresos dels cometes i asteroides 
impulsats per un impacte amb un satèl·lit o cometa. 

Heu vist quantes coses hi han al Sistema Solar!!!!!!!!!!. Tot això està 
molt lluny de nosaltres, però , encara que no estiga propet, ens afecta 
tot el que passa allà dalt.
Per exemple, saps que el Sol i els planetes molt quetets no estan? 
Sabries dir quins moviments fan i a que donen lloc?:

- Moviment de: translació. És el desplaçament d’un astre que gira al voltant 
d'un altre astre. La Terra gira al voltant de Sol o tarda un any a fer la volta 
sencera. 

- Moviment de : rotació. És el moviment de gir d’un astre sobre sí mateix. El 
moviment de rotació es fa al voltant d’un eix imaginari anomenat eix de 
rotació. 

I com es clar, no pot haver Sol sense Lluna

Recordes les fases de la lluna quines són?



Però si ens apropem un poc més a la Via Làctia podem observar el 
nostre planeta. Saps que el nostre planeta rep dos noms. Recordes 
quins noms són?  Terra i / o Planeta Blau

Aleshores es clar que tenim una proporció de terra i una altra d’aigua, 
que hem de cuidar.

Sabries dir el nom dels continents que formen la terra i els seus 
oceans?

A més podem vore també la proporció que hi ha d’aigua dolça, aigua 
salada i terres emergides. Pinta segons la proporció.

                                                                 
Aigües salades : morat

                                                                   
Aigües dolces : blau

                                                                  
 Terres emergides : marró



Vaig a donar-te una pista. L’AIGUA DOLÇA, INDISPENSABLE PER A LA 
NOSTRA SUPERVIVÈNCIA, NOMÉS REPRESENTA EL 3% DE L’AIGUA 
DEL PLANETA. PER AÇÒ ÉS MOLT IMPORTANT QUE N’ESTALVIEM.

El  nostre planeta està format per:

   

La geosfera és la part interna de la Terra i està formada per:

     

         Atmosfera 

        Geosfera

            Hidrosfera

                   Escorça

               Mantell

              Nucli extern

              Nucli intern



Podries dir alguna cosa de cada una de les parts?

Escorça: és una capa que forma els continents (escorça continental) i els 
fons oceànics (escorça oceànica)

Mantell: té uns 2900 km de gruix i el formen roques en estat de fusió a causa
de la temperatura tan alta que hi ha. Les roques en estat de fusió 
s’anomenen magma. 

Nucli: és la capa més interna de la Terra. Té uns 3500 de radi. Està format 
per ferro i altres metalls. 

És molt interessant conéixer el nostre sistema Solar, la nostra via làctia.
Però com podem fer-ho? Que necessitem? A on podem anar a 
investigar?

Podem observar i estudiar l’espai des de la Terra i des de l’espai. 
Des de la Terra es construïxen observatoris astronòmics en punts alts i 
aclarits. El principal aparell d’observació és el telescopi. Són telescopis de 
gran tamany com el de l’Institut d'Astrofísica de Canàries. 
També s’utilitzen els radiotelescopis, que capten ones radioelèctriques que 
arriben a la Terra procedents de cossos celestes. 

Des de l’espai els astrònoms utilitzen els observatoris espacials. Aquestos 
telescopis tenen molt més avantatges que els de la Terra, i obtenen unes 
imatges més nítides. L’observatori més important és l’Estació Espacial 
Internacional 

        ESPERE QUE T’HAJA AGRADAT I HAGES DISFRUTAT D’AQUEST TEMA
 TANT INTERESSANT.



  BYEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


