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L’experiència forma part d’un projecte anomenat l’Univers, us presentem la part que fa re-
ferència a l’estudi de la lluna i els planetes.

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ
El projecte l’Univers va durar dos trimestres, i es van treballar molts conceptes, planetes, via làctia, satèl·lits, ....
Algunes de les activitats que van agradar molt i en les quals vam aprofundir força en el grup de P-4, van ser la lluna i tot el que 
hi feia referència.

1

Explicació de les fases de la lluna, amb targetes 
explicatives, imatges, fotos...A la rotllana explica-
ció amb tots els nens amb l’ajuda de les imat-
ges plastificades.

2

Introduir una rutina matinal consistent en mirar cada dia un calendari lunar que teníem al mural 
d’arribada i  representàvem la fase de la Lluna del dia a la Lluna feta en cartolina que tenim en el mu-
ral. Es va intentar que els nens adquirissin l’hàbit de mirar la Lluna a la nit per observar la seva posició 
diària.

3

Presentació d’una maqueta on hi ha els tres ele-
ments Sol, Lluna i planeta Terra. 

4

Representació al pati de l’òrbita que segueix la 
Terra al voltant del Sol i dels moviments de la  Llu-
na al voltant de la Terra.

5

Presentació i explicació d’un eclipsi Solar i repre-
sentació al pati dels moviments necessaris per 
observar l’eclipsi del Sol mitjançant les ombres 
que es produeixen entre els elements.

6

Representació d’un eclipsi lunar mitjançant la 
maqueta i una llanterna que simula la llum del 
sol.

7

Representació dels tres elements amb pasta de 
paper. Penjar les esferes a l’entrada de la classe 
un cop pintades. Classe de P-4 , sol , lluna , terra 
i estrelles.

8

Classe de P-5, representació de la via làctia i de 
les òrbites dels diferents planetes.

9

Classe de P-3 , elaboració 
d’un coet amb material  
reciclat.


