
1 EL PLANETA TERRA
DIMENSIÓ GEOGRÀFICA

JUGA AMB L’ESPAI

1.   La teoria del big bang és la més acceptada sobre l’origen de l’univers. Per parelles res-
poneu a aquestes preguntes:
a)  En què consisteix i quant fa que es va produir? 

 

b)  Quants anys van passar entre el big bang i l’aparició del nostre sistema solar  

i de la Terra? 

2.  Observeu detingudament el dibuix del nostre sistema solar. A continuació, responeu aques-
tes qüestions:
a) Quin planeta es pren com a base per mesurar la massa de la resta? 

b) Quin és el planeta més gran? I el més petit? 

3.  Esbrineu què és un any llum i a quina distància es troba la galàxia d’Andròmeda de la Terra: 

4. Expliqueu què hi ha al voltant de Saturn i de què està compost: 

Els apartats TÈCNIQUES i REPTE els trobareu en l’espai personal del vostre web www.barcanova.cat.

MILIONS D'ANYS
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Inicia un nou aprenentatge
Aquesta unitat la dedicarem a l’estudi de les característiques del nostre planeta, la Terra.

La Terra forma part de l’univers, que va sorgir després del big bang. El coneixement del nos-
tre planeta ens permet mesurar el temps en hores, orientar-nos, saber per què és de dia i no 
de nit i fer mapes. T’has preguntat mai com es fan els mapes per poder localitzar qualsevol 
punt de la superfície terrestre?

El component principal de l’univers  
són les galàxies o acumulacions d’estrelles,  
que poden apreciar-se a simple vista  
com a punts de llum al cel. 

Big Bang

Actualitat

1.000 M. a.

3.000 M. a.

4.000 M. a.

7.000 M. a.

8.000 M. a.

9.000 M. a.

10.000 M. a.

13.700 M. a.

12.000 M. a.

6.000 M. a.

5.000 M. a. - Formació del nostre sistema solar

4.6000 M. a. - Formació de la Terra

MILIONS D'ANYS

SOL Mercuri Venus Terra Mart Júpiter Saturn Urà Neptú

Massa: 332.830 Massa: 0,06 Massa: 0,82 Massa: 1 Massa: 0,11 Massa: 318 Massa: 95 Massa: 14,6 Massa: 17,2
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1.  L’UNIVERS, EL SISTEMA SOLAR  
I LA TERRA

1.1. La Terra, un punt a l’univers
L’univers es va originar fa uns 13.700 milions d’anys, a causa de l’ex-
plosió (big bang) d’una petita massa que concentrava tota la matèria 
i l’energia existents. L’univers és format per astres o cossos celestes, 
per matèria interestel·lar (pols i gas) i per l’espai que els separa.

Els astres s’agrupen en galàxies. La Via Làctia és la galàxia de la 
Terra. Cada galàxia conté molts sistemes planetaris, integrats per una 
estrella i els planetes, els satèl·lits, els asteroides i els cometes que 
giren al seu voltant.

El sistema solar és el sistema planetari de la Terra. Va sorgir fa uns 
5.000 milions d’anys i comprèn el Sol, vuit planetes (entre els quals hi 
ha la Terra) i nombrosos satèl·lits, asteroides i cometes. La Lluna és 
l’únic satèl·lit de la Terra.

1.2. La Terra, un planeta singular
La Terra es va formar fa uns 4.600 milions d’anys. És l’únic planeta del 
sistema solar on hi ha vida, ja que és l’únic en què es donen tres cir-
cumstàncies concretes:

•  La temperatura de la Terra és moderada, ja que es troba a la 
distància adequada del Sol: uns 150 milions de quilòmetres.

•  L’atmosfera, o capa gasosa que embolcalla la Terra, conté gasos 
imprescindibles per a la vida, com ara l’oxigen. A més, l’atmos-
fera protegeix la Terra de les radiacions solars nocives i ajuda a 
regular-ne la temperatura.

•  L’aigua líquida és abundant. La Terra és l’únic planeta del siste-
ma solar on hi ha aigua en estat líquid a la superfície perma-
nentment.

1.3. La mida i la forma de la Terra
Les dimensions de la Terra són 510 milions de km2, unes mil vegades 
la superfície d’Espanya. Malgrat això, el nostre planeta és un astre 
petit en el conjunt de l’univers. Té forma d’esfera imperfecta, és a dir, 
és lleugerament més ampla a l’equador que als pols.

Perímetre polar
40007,8 km

Perímetre
equatorial
40076,6 km
Perímetre 
equatorial 
40.076,6 km

Perímetre polar 
40.007,8 km

La Terra té forma de geoide  
o esfera imperfecta. Tal com es veu 
en la imatge el perímetre polar de 
la Terra és menor que el perímetre 
equatorial.

Alguns científics pensen que, si l’univers continua amb l’expansió que 
es va produir després del big bang, les estrelles existents s’apagaran i la 
majoria de l’univers es tornarà fosc i massa fred per tenir vida. I, en canvi, 
d’altres creuen que l’expansió de l’univers s’aturarà i començarà una 
contracció Big Crunch fins a tornar-se a convertir en una petita massa 
que concentri tota la matèria i l’energia existents.

SABIES QUE…?

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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Obtenir informació d’una imatge 
El sistema solar

MERCURI VENUS TERRA MART JÚPITER SATURN URÀ NEPTÚ

Distància al Sol (1) 57,91 108,20 149,60 227,94 778,33 1.429,40 2.870,99 4.504,30

Diàmetre equatorial (2) 4.880 12.104 12.756 6.794 142.984 120.536 51.118 49.532

Massa (Terra = 1) 0,6 0,815 1 (4) 0,107 318 95 14,54 17,23

Densitat (aigua =1) 5,43 5,24 5,52 3,93 1,33 0,69 1,32 1,64

Període de rotació (3) 58,6 –243 (5) 0,99 1,03 0,41 0,45 –0,72 (5) 0,67

Període orbital 88 dies 225 dies 365 dies 687 dies 11,86 anys 29,46 anys 84 anys 165 anys

Temperatura mitjana (ºC) 167 457 14 –55 –153 –185 –214 –25

(1) En milions de quilòmetres (2) en quilòmetres (3) en dies terrestres

SOL Mercuri Venus Terra Mart Júpiter Saturn Urà Neptú

1. Escriu el nom del planeta del sistema solar més gran i el del més petit: 

2. A quina distància de la Terra està el planeta més llunyà? I el més proper? 

 

Obtenir informació del text 
3. Explica el procés de formació de l’univers: 

4. Digues si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):
a)  La Terra no és l’únic planeta del sistema solar on hi ha aigua en estat líquid a la superfície permanentment. 
b)  La temperatura del nostre planeta és moderada. 
c)  L’atmosfera terrestre està formada per gasos nocius per a la vida. 

5. Completa els espais buits de les frases següents:

a)  La Via Làctia és una  i està composta per una  , satèl·lits, asteroides, cometes

i  .

b)  La Terra forma part del  , que comprèn el  i  planetes.

c)  La  és l’únic  de la Terra.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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2.  ELS MOVIMENTS DE LA TERRA (I).  
LA ROTACIÓ

2.1. El moviment de rotació
L’univers està en continu moviment. La Terra també es mou contínua-
ment. Fa dos moviments: el de rotació i el de translació.

El moviment de rotació és el gir de la Terra sobre si mateixa, al 
voltant d’un eix imaginari els extrems del qual són els pols. Aquest 
moviment tarda a completar-se un dia solar, és a dir, una mica menys 
de 24 hores (23 hores, 56 minuts i 4,091 segons).

2.2 Conseqüències de la rotació terrestre
El moviment de rotació de la Terra té tres conseqüències:

•  La successió del dia i de la nit. A causa de la rotació, a tots els 
llocs de la Terra se succeeixen regularment el dia i la nit. És de 
dia quan la llum solar il·lumina i escalfa la nostra meitat de la 
superfície terrestre. Quan això no passa, és de nit.

•  El moviment del Sol a l’horitzó. El moviment de rotació es fa 
d’oest a est; per això veiem aparèixer la llum del dia i el sol per 
l’est (fer-se de dia) i els veiem desaparèixer per l’oest (vespre).

•  L’existència de diferents hores. El coneixement científic de la 
rotació ens permet dividir el dia solar en 24 hores, dividir la Ter-
ra en 24 franges imaginàries d’una hora, anomenades fusos ho-
raris, i mesurar el temps.

Per establir l’hora d’un lloc, es pren com a referència el fus on es 
localitza el meridià 0˚ o de Greenwich, una localitat propera a Lon-
dres (Regne Unit). A partir d’aquest, el rellotge s’avança una hora per 
cada fus cap a l’est i s’endarrereix una hora per cada fus cap a l’oest.

El moviment del Sol. Els punts cardinals i l’orientació

Nord

Davant

Darrere

Sud

Nord-estNord-oest

Sortida 
del sol 
ALBA

Posta 
del sol 

VESPRE

Sud-oest

Oest Est

Sud-est

Esquerra Dreta

El dia i la nit
Nord

Sud

Eix de 
rotació

Dia

Sentit de 
la rotació 

Nit

Els punts cardinals ens permeten 
orientar-nos. Per fer-ho, hem 
de col·locar els braços en creu 
i assenyalar amb el braç dret 
l’orient o lloc per on surt el sol 
al matí.

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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Plantejar-se preguntes 
1.  Creus que hi hauria vida a la Terra si aquesta no 
girés sobre si mateixa? Argumenta la teva resposta. 

2. En quina direcció aparent té lloc el moviment del Sol 
a l’horitzó? 

Orientar-se en l’espai 
3. Esbrina cap on està orientada la cuina de casa teva. 

Analitzar fenòmens físics 
Les hores. Fusos horaris i mesura del temps

0 +1 +2 +5 +7 +8 +9 +10–12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 +3 +4 +6 +11 +12

15°O30°O45°O60°O75°O90°O105°O120°O135°O150°O165°O180°O 15°E 30°E 45°E 60°E 75°E 90°E 105°E 120°E 135°E 150°E 165°E 180°E

M
er

id
ià
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e

G
re

en
w

ic
h

0 1.500 3.000 4.500 km

Zones en què se sumen hores 
per cada fus que ens desplacem 
des de Greenwich

Zones que sumen 1/2 hora 
a la del seu fus horari

Límit de zona horària

Línia de canvi de
data internacionalNombre d’hores que es resten 

o se sumen des del fus de 
Greenwich per saber l’hora local

Zones en què es resten hores 
per cada fus que ens desplacem 
des de Greenwich–1/+1

Zones que resten 1/2 hora 
a la del seu fus horari

Zona amb hora de Greenwich

4. Si ara fossin les 12 h a Catalunya i agafessis un vol cap a Nova York que durés 10 h, a quina hora arribaries a la 
ciutat nord-americana? Per què? 

5.  Imagina que tens una amiga a Tòquio, Japó. Penses que seria una bona idea trucar-li a les quatre de la tarda 
hora nostra? Raona la teva resposta. 

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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3.  ELS MOVIMENTS DE LA TERRA (II). 
LA TRANSLACIÓ

3.1. El moviment de translació
El moviment de translació és el gir de la Terra al voltant del Sol. Es fa 
en direcció oest-est i triga a completar-se 365 dies i 6 hores, és a dir, 
un any solar. Com que cada any té 365 dies, les 6 hores sobrants 
s’acumulen i, cada 4 anys, hi ha un any de traspàs en què s’afegeix un 
dia al mes de febrer.

Durant la translació, la Terra descriu una trajectòria el·líptica, ano-
menada òrbita i recorre una distància aproximada de 930 milions de 
quilòmetres a 106.000 km/h.

3.2  Les conseqüències de la translació.  
Les estacions

La inclinació de l’eix de la Terra provoca que, durant la translació, 
cada hemisferi es trobi en posicions diferents respecte del Sol i s’es-
calfi més o menys.

Aquest fet provoca l’existència de diferents estacions: estiu, hi-
vern, primavera i tardor.

Així, quan un hemisferi (nord o sud) està més inclinat cap al Sol, 
s’escalfa més i és estiu; quan es troba menys inclinat cap al Sol, s’es-
calfa menys i és hivern, i quan no està ni gaire ni poc inclinat, és pri-
mavera o tardor.

3.3 Altres conseqüències de la translació
El moviment de translació té, a més, altres conseqüències:

•  La diferent durada del dia i de la nit a les diferents zones de la 
Terra. La variació es deu a la posició respecte de l’eix terrestre 
del cercle d’il·luminació, o línia que separa el dia i la nit.
–  En els equinoccis de primavera i de tardor, el cercle d’il·lumi-

nació coincideix amb l’eix terrestre, i el dia i la nit duren igual 
a tota la Terra. 

–  En els solsticis d’estiu i d’hivern, passa el contrari, la línia d’il-
luminació s’avança o es retarda respecte de l’eix, i el dia i la nit 
tenen diferent durada en cada hemisferi.

•  L’existència de zones tèrmiques. A causa de la inclinació de l’eix 
terrestre, la incidència dels rajos de sol sobre cada zona de la 
Terra va variant. 
–  A la zona càlida, els rajos incideixen sobre la Terra perpendicu-

larment, per la qual cosa les temperatures són sempre càlides.
–  A les zones temperades, els rajos incideixen sobre la Terra in-

clinats; per això les temperatures són moderades.
–  I a les zones fredes, els rajos incideixen sobre la Terra molt incli-

nats, per la qual cosa les temperatures són sempre molt fredes.

Solsticis i equinoccis

En els equinoccis, els rajos solars 
cauen perpendiculars sobre 
l’equador. Per això, el dia i la nit 
duren igual als dos hemisferis.

En els solsticis, els rajos solars  
cauen perpendiculars en un dels 
tròpics, en aquest cas, en el de 
Càncer. Com a conseqüència, el dia 
dura més a l’hemisferi nord i menys  
a l’hemisferi sud.

Tròpicde Capricorn

Tròpicde Capricorn

Tròpicde Càncer

Tròpicde Càncer

23º 27’

23º 27’

90º
66º 33’

66º 33’

Rajos solars

Equador 

Equador 

Pol sud

0º

0º

Pol nord Pol nord0º

0º

23º 27’

47º 04’

90º

66º 33’

43º 05’

Rajos solars

Equinocci Solstici d'estiu

Existència de zones 
tèrmiques 

A la zona temperada els rajos 
del Sol incideixen més obliquament. 
L’escalfor es reparteix sobre 
una superfície més gran 
i escalfen menys. 

A la zona càlida 
els rajos del Sol 
incideixen més 
perpendicularment. 
L’escalfor es reparteix 
sobre una superfície 
més petita 
i escalfen més.

Pol
nord

Zona freda
del nord

Zona freda
del sud

Zona
temperada

del nord

Zona
càlida o

intertropical

Zona
temperada

del sud

Pol
sud

Tròpic de Capricorn

Tròpic de Càncer

Cercle polar àrtic

Cercle polar antàrtic

Equador

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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Usar elements matemàtics
1. Calcula a quants quilòmetres per segon viatja la Terra quan fa el moviment de translació i quants quilòmetres 
recorre al dia.

Analitzar fenòmens físics
2. Per què a l’hemisferi nord fa més calor durant el solstici d’estiu? 

Interpretar una imatge
3. Observa la il·lustració i escriu en els espais en blanc la paraula solstici o equinocci segons correspongui: 

22 de desembre21 de març

21 de juny

23 de setembre

Deduir informació
4. Escriu quines són les zones tèrmiques de la Terra: 

Utilitzar les TIC
5.   Cerca a internet informació sobre qui va ser Hipàtia d’Alexandria i explica-ho breument: 

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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4.  LA REPRESENTACIÓ  
DE L’ESPAI TERRESTRE

4.1. Els mapes i els seus elements
Els geògrafs representen l’espai geogràfic per mitjà de mapes. Un 
mapa és una representació simplificada de la superfície esfèrica de la 
Terra, o d’una part d’aquesta, sobre un pla.

4.2 La xarxa geogràfica
Per localitzar qualsevol punt de la superfície terrestre sobre un mapa, 
cal disposar d’una xarxa geogràfica, és a dir, un sistema de coordena-
des format per dos tipus de línies imaginàries:

•  Els paral·lels, que són cercles perpendiculars a l’eix de rotació 
terrestre. El principal, o paral·lel 0°, és l’equador, que divideix la 
Terra en dues meitats o hemisferis, el nord i el sud. Altres paral-
lels importants són els tròpics de Càncer i de Capricorn i els 
cercles polars àrtic i antàrtic.

•  Els meridians, que són semicercles que van de pol a pol. El princi-
pal, o meridià 0°, és el que passa per Greenwich, a prop de Londres.

Gràcies a aquesta xarxa geogràfica, pot localitzar-se qualsevol 
punt sobre un mapa si se’n coneixen la latitud i la longitud mesurades 
en graus. La latitud és la distància des de qualsevol punt de la Terra 
fins a l’equador. Pot ser nord o sud. La longitud és la distància des de 
qualsevol punt de la Terra fins al meridià 0°, o de Greenwich. Pot ser 
est o oest.

4.3 El sistema de projecció, l’escala  
i els signes convencionals
Per fer un mapa, cal tenir en compte tres elements:

•  El sistema de projecció, que és el mètode que permet represen-
tar la superfície esfèrica de la Terra sobre un pla.

•  L’escala, que és la relació que hi ha entre una distància mesura-
da sobre el mapa i la corresponent distància mesurada sobre el 
terreny. Les escales més habituals són la gràfica i la numèrica.

•  Els signes convencionals, que són colors, signes o símbols utilit-
zats per representar la realitat de manera simplificada. El seu 
significat s’explica en la llegenda del mapa.

Pol nord

H
em

isferi no
rd

H
em

isferi sud

Pol sud

Cercle
polar àrtic
(66º 33’ N)

Meridià de
Greenwich

(0º)

Cercle polar
antàrtic
(66º 33’ S)

Tròpic
de Càncer
(23º 27’ N)

Tròpic de
Capricorn
(23º 27’ S)

Equador
(0º)

Meridians
Paral·lels

Paral·lels i meridians

Pol nord

Pol sud

M
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d
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d
e
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Equador

Longitud

Latitud

P a r a l · l e l

Latitud i longitud

Xarxa viària

Aeroports

Autopistes i autovies 

Autopistes i autovies en construcció

Carretera

Carretera en construcció

Internacionals

Nacionals

Aeròdroms

La llegenda

Sabies que fins a l’any 1884 no hi va haver un únic meridià de referència per determinar la longitud i cada 
país escollia el seu? En el cas d’Espanya, el que passava per Madrid. Des d’aquesta data es va adoptar 
universalment com a meridià 0° el que travessava el Real Observatorio de Greenwich, localitat propera  
a Londres, d’on prové el seu nom.

SABIES QUE…?

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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Treballar amb mapes
1. Observa el mapa que acompanya la projecció cilíndrica d’aquesta pàgina i contesta les preguntes següents:

0˚180˚ 180˚
O E

160˚ 160˚140˚ 140˚120˚ 120˚100˚ 100˚80˚ 80˚60˚ 60˚40˚ 40˚20˚ 20˚

Cercle polar àrtic
80˚

60˚

40˚

20˚

0˚

20˚

40˚

60˚

80˚

Tròpic de Càncer

Tròpic de Capricorn

Cercle polar antàrtic

Equador

a) Quins paral·lels hi ha representats? 

b) Quin és el meridià principal que hi apareix? 

c) Quin paral·lel hi ha en la latitud 20°? 

2. Amb l'ajut d'un atles o dels mapes corresponents del final del llibre, calcula la latitud i la longitud de Lisboa, 

Moscou i Girona. 

Interpretar escales

L’escala numèrica
Indica la relació entre una unitat del mapa i la 
realitat. Per exemple, l’escala 1:6.750.000 indica que 
1 cm mesurat en el mapa equival a 6.750.000 cm 
reals, és a dir, a 67,5 km.

Escala 1:6.750.0000 100 200 400 500 km300

L’escala gràfica
Consisteix en una línia recta, dividida en segments. A sobre 
s’indica la distància real a la qual equival la totalitat de 
l’escala o cada una de les seves parts, la qual cosa permet 
fer conversions directament.

3. Què significa una escala 1:5.000? 

Comprendre el text
4. Digues si aquestes afirmacions són vertaderes (V) o falses (F): 
a)  El sistema de projecció és el mètode que permet representar la superfície esfèrica de la Terra sobre un pla. 
b)  Els meridians són cercles perpendiculars a l’eix de la rotació terrestre. 
c)  La latitud és la distància des de qualsevol punt de la Terra fins al meridià 0°. 
d)  El tròpic de Càncer és un meridià. 

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

UNITAT 1 » EL  PLANETA  TERRA
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» POSA A PROVA EL TEU APRENENTATGE
1. Relaciona cada definició amb el concepte geogràfic:

DEFINICIONS:
a) Sistema planetari del qual forma part la Terra.

b) Galàxia on es troba la Terra.

c) Capa gasosa que embolcalla la Terra.

d) Agrupació d’astres a l’univers.

CONCEPTES:
1) Atmosfera 2) Sistema solar
3) Via Làctia 4) Galàxia

2.  Escriu si les característiques següents corres-
ponen als paral·lels o als meridians:
a) Són cercles perpendiculars a l’eix terrestre.

b) El principal passa per Greenwich.

c) El principal és l’equador. 

d) Són semicercles que van de pol a pol.

e) Es disposen cap al nord i cap al sud de l’equador.

e) Es numeren cap a l’est i cap a l’oest.

3.  Digues a quines dues capitals europees cor-
responen les coordenades geogràfiques següents: 
a) 48,8° latitud nord i 2,3° longitud est.

b) 55,7° latitud nord i 37,6° longitud est.

170º 160º180º 140º150º 130º 120º 110º 100º 80º90º 70º 60º 40º50º 30º 20º 0º10º 20º10º 40º30º 50º 60º 70º 80º 90º 100º 110º 120º 130º 140º 170º160º150º 180º

170º 160º180º 140º150º 130º 120º 110º 100º 80º90º 70º 60º 40º50º 30º 20º 0º10º 20º10º 40º30º 50º 60º 70º 80º 90º 100º 110º 120º 130º 140º 170º160º150º 180º
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» POSA A PROVA LES TEVES COMPETÈNCIES

1. Quins paral·lels fonamentals hi ha dibuixats en la 
il·lustració?

2.  A quin moment de l’any o a quina estació de 
l’any es produeix la situació representada en la 
imatge? Raona la teva resposta. 

3. En l’estació de l’any anomenada en l’activitat an-
terior…  
a) Què dura més a l’hemisferi nord, el dia o la nit?

b)  A quin hemisferi cauen els rajos del sol perpendi-
culars i a quin ho fan inclinats?

4.  Fes servir els arguments del text superior i ex-
plica breument per què el moviment de la Terra és 
important en les nostres vides:

 

Els moviments de la Terra
Eix terrestre

La Terra està en continu movi-
ment. Gira, juntament amb la 
resta de planetes i cossos del sis-
tema solar, al voltant del centre 
de la nostra galàxia. Tanmateix, 
aquest moviment afecta poc la 
nostra vida quotidiana.

Més important per a nosal-
tres és el moviment que fa al vol-
tant del Sol, ja que determina 
l’any i el canvi d’estacions. I, més 
important encara, és la rotació 
de la Terra al voltant del seu eix, 
que provoca el dia i la nit, deter-
mina els nostres horaris i, en de-
finitiva, forma part de les nos-
tres vides.

Font: https://www.astronomia.com
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