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La La TerraTerra es es bellugabelluga..
–– RotacióRotació: El : El diadia i la i la nitnit. . ElsEls estelsestels es es mouenmouen!!

–– TranslacióTranslació: El Sol. Les : El Sol. Les EstacionsEstacions..

La La LlunaLluna i i elsels EclipsisEclipsis..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La La TerraTerra perper dinsdins també es també es bellugabelluga..
–– Estructura internaEstructura interna

–– PlaquesPlaques tectòniquestectòniques

–– TerratrèmolsTerratrèmols

De De quèquè parlaremparlarem??



La TerraLa Terra

1 any = 365.25 diesPeríode orbital

5.52 g/cm3Densitat

0.165 GGravetat

23º 27’Obliqüitat

23 m 56 m 4sRotació

1 TerraMassa

12756 kmDiàmetre

• Posseeix atmosfera amb grans 
quantitats d’oxigen (21%).

• Té aigua líquida a la superfície.
• Camp magnètic important.

• Geològicament activa. Tectònica de 
plaques.

• Hi ha VIDA!!!



La La TerraTerra es es bellugabelluga: : RotacióRotació

És el  moviment de la Terra sobre el És el  moviment de la Terra sobre el 
seu propi eix.seu propi eix.

Dóna una volta sobre sí mateixa Dóna una volta sobre sí mateixa 
cada gairebé 24 hores, el que implica cada gairebé 24 hores, el que implica 
la definició de dia.la definició de dia.

El sentit de gir de la Terra es d’oest El sentit de gir de la Terra es d’oest 
cap a est.cap a est.

Aquest sentit de gir és el que fa que Aquest sentit de gir és el que fa que 
els astres del cel semblin bellugarels astres del cel semblin bellugar--se se 
just al just al contaricontari d’est a oest, donant d’est a oest, donant 
voltes a l’eix del món.voltes a l’eix del món.
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La La TerraTerra es es bellugabelluga: : TranslacióTranslació

És el  moviment de la Terra al És el  moviment de la Terra al 
voltant del Sol.voltant del Sol.

Dóna una volta (òrbita) cada Dóna una volta (òrbita) cada 
365,25 dies, el que és la 365,25 dies, el que és la 
definició d’any.definició d’any.

És una òrbita gairebé circular És una òrbita gairebé circular 
amb un radi de 149,6 milions de amb un radi de 149,6 milions de 
km.km.

Aquest moviment dóna lloc al Aquest moviment dóna lloc al 
pla que coneixem com pla que coneixem com l’eclíptical’eclíptica..
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Com afecta al cel nocturn?Com afecta al cel nocturn?

Eclíptica

La La TerraTerra es es bellugabelluga: : TranslacióTranslació

El Sol es desplaça per El Sol es desplaça per 
l’eclíptical’eclíptica respecte les estrelles respecte les estrelles 
de fons al llarg d’un any.de fons al llarg d’un any.

Això fa que en una nit donada Això fa que en una nit donada 
veiem les estrelles de l’altre veiem les estrelles de l’altre 
cantó (el cantó de la nit).cantó (el cantó de la nit).

Aquest fet implica que segons Aquest fet implica que segons 
l’època de l’any veiem unes l’època de l’any veiem unes 
estrelles o unes altres.estrelles o unes altres.



TranslaciTranslacióó i rotacii rotacióó

L’eix de rotació de la Terra té una inclinació respecte el L’eix de rotació de la Terra té una inclinació respecte el 
pla de l’òrbita (pla de l’òrbita (eclípticaeclíptica) d’uns 23,5 graus.) d’uns 23,5 graus.

Aquest fet dóna lloc a que el Sol estigui a diferent alçada Aquest fet dóna lloc a que el Sol estigui a diferent alçada 
per un observador a la Terra, és a dir dóna lloc a les per un observador a la Terra, és a dir dóna lloc a les 
estacions.estacions.

Pla de l’eclíptica

21 de juny
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TranslaciTranslacióó i rotacii rotacióó
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21 de desembre 21 de juny 

D’aquesta descripció combinada de la translació i la D’aquesta descripció combinada de la translació i la 
rotació se’n deriva que un observador no vegi el Sol rotació se’n deriva que un observador no vegi el Sol 
sempre a la mateixa alçada.sempre a la mateixa alçada.

En l’època de l’hivern el Sol passa molt baix comparat En l’època de l’hivern el Sol passa molt baix comparat 
amb l’època estival en què circula molt més amunt.amb l’època estival en què circula molt més amunt.

Aquest procés s’inverteix si ens ho miréssim des de Aquest procés s’inverteix si ens ho miréssim des de 
l’hemisferi Sud.l’hemisferi Sud.



La LlunaLa Lluna

27.32166 diesPeríode orbital

3.34 g/cm3Densitat

0.165 GGravetat

6.68 ºObliqüitat

27.32166 diesRotació

0.012 TerresMassa

3474.8 kmDiàmetre

• Únic satèl·lit natural de la Terra
• Objecte més brillant del cel després 
del Sol 

• Superfície saturada de cràters.
• Sense atmosfera.
• Període rotació = Període orbital �
Mateixa cara visible des de la Terra.

• Zones fosques (Maria) i zones clares 
(Highlands).



Com es mou la Lluna?Com es mou la Lluna?

TRANSLACIÓ:TRANSLACIÓ:

La Lluna La Lluna orbitaorbita al voltant de la terra amb una òrbita al voltant de la terra amb una òrbita 
el·líptica on la distància varia 356.410 km i 406.679 km.el·líptica on la distància varia 356.410 km i 406.679 km.

Triga en donar una volta aproximadament 27 dies.Triga en donar una volta aproximadament 27 dies.

ROTACIÓ: ROTACIÓ: 

Dóna voltes sobre sí mateixa amb el mateix període que Dóna voltes sobre sí mateixa amb el mateix període que 
el de translació.el de translació.

Aquest fet s’anomena rotació Aquest fet s’anomena rotació síncronasíncrona o capturada i és el o capturada i és el 
que produeix que la Lluna sempre ens mostri la mateixa que produeix que la Lluna sempre ens mostri la mateixa 
caracara



Moviment de translaciMoviment de translacióó

Fases de la Fases de la 

LlunaLluna
Terra
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Llum solar



Moviment de translaciMoviment de translacióó

Lluna plenaLluna plena::

Terra situadaTerra situada

entre la entre la 

Lluna i el SolLluna i el Sol

(1)(1)

Terra
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3

Llum solar



Moviment de translaciMoviment de translacióó

Quart minvantQuart minvant::

Visible només Visible només 

la meitat oestla meitat oest

(2)(2)

Terra
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Llum solar



Moviment de translaciMoviment de translacióó

Lluna novaLluna nova::

Lluna situadaLluna situada

entre la Terra i entre la Terra i 

el Solel Sol

(3)(3)

Terra
1

2

4

3

Llum solar



Moviment de translaciMoviment de translacióó

Quart creixentQuart creixent::

Visible només Visible només 

la meitat estla meitat est

(4)(4)

Terra
1

2

4

3

Llum solar



Moviment de translaciMoviment de translacióó

Òrbita de la Lluna inclinada 5 graus i Òrbita de la Lluna inclinada 5 graus i 

6 minuts respecte l’eclíptica:6 minuts respecte l’eclíptica:

La lluna nova no sempre tapa el SolLa lluna nova no sempre tapa el Sol

Terra

Lluna Sol

Eclíptica

Òrbita de la Lluna

Ombra



Els eclipsisEls eclipsis

Conceptes bàsics:Conceptes bàsics:

•• Tot objecte projecta una ombra en  Tot objecte projecta una ombra en  
direccidireccióó oposada al Soloposada al Sol

•• Quan un objecte entra en lQuan un objecte entra en l’’ombra ombra 
dd’’un altre es produeix un eclipsi un altre es produeix un eclipsi 



Els eclipsisEls eclipsis

Eclipsis de lluna: l’ombra de la Terra Eclipsis de lluna: l’ombra de la Terra 

oculta el disc de la Llunaoculta el disc de la Lluna

Terra

Sol
Penombra

Lluna



Els eclipsisEls eclipsis

Tres tipus:Tres tipus:

•• Eclipsi penombralEclipsi penombral: nom: noméés la s la 
penombra oculta el disc de la Llunapenombra oculta el disc de la Lluna

•• Eclipsi parcialEclipsi parcial: l: l’’ombra de la Terra ombra de la Terra 
oculta una part del disc de la Llunaoculta una part del disc de la Lluna

•• Eclipsi totalEclipsi total: l: l’’ombra de la Terra ombra de la Terra 
oculta la totalitat del disc de la Lluna. oculta la totalitat del disc de la Lluna. 
Lluna Lluna ambamb tonalitat tonalitat vermellosavermellosa



Els eclipsisEls eclipsis

Eclipsis de sol:Eclipsis de sol:

•• Lluna i Sol tenen gairebLluna i Sol tenen gairebéé el mateix el mateix 
didiààmetre aparentmetre aparent

•• La Lluna pot ser vista mLa Lluna pot ser vista méés gran o s gran o 
mméés petita que el Sols petita que el Sol

•• Tres tipus dTres tipus d’’eclipsis: parcials, totals i eclipsis: parcials, totals i 
anularsanulars



Els eclipsisEls eclipsis
Eclipsi parcial de Sol: la Lluna oculta Eclipsi parcial de Sol: la Lluna oculta 

només una part del Solnomés una part del Sol

Terra

Lluna Sol

Eclíptica
Ombra



Els eclipsisEls eclipsis
Eclipsi anular de Sol: la Lluna oculta  Eclipsi anular de Sol: la Lluna oculta  

la part central del Solla part central del Sol

Terra

Sol

Lluna



Els eclipsisEls eclipsis
Eclipsi total de Sol: la Lluna oculta  Eclipsi total de Sol: la Lluna oculta  

el Sol completamentel Sol completament

Terra

Sol

Lluna

Perles de Perles de 
Bailly i Bailly i 

cromosferacromosfera
CoronaCorona

Simulador d’eclipsis



Estructura interna de la TerraEstructura interna de la Terra

Les capes, què li passa a cadascuna?Les capes, què li passa a cadascuna?

NucliNucli internintern >>  >>  1 200 Km de 
radi, materials metàl·lics sòlids.

NucliNucli externextern >> >> 2 300 Km de 
gruix, materials metàl·lics en 
estat líquid.



Estructura interna de la TerraEstructura interna de la Terra

MantellMantell superior i superior i inferior >>inferior >>

2 800 Km de gruix, materials
més densos i semifossos.

EscorçaEscorça >> >> De 5 a 80 Km de 
gruix, materials lleugers.



Nosaltres vivim a l’escorçaNosaltres vivim a l’escorça

A l’escorça notem els A l’escorça notem els 
efectes dels moviments efectes dels moviments 
interns de la Terra i dels interns de la Terra i dels 
moviments externs de moviments externs de 
l’atmosferal’atmosfera



Tectònica de plaquesTectònica de plaques
Del Del PangeaPangea al estat actualal estat actual

Evidències fòssilsEvidències fòssils



Les plaques tectòniquesLes plaques tectòniques



Efectes de la tectònicaEfectes de la tectònica

Causant del relleu de Causant del relleu de 
la superfície de la la superfície de la 
terra, dels terratrèmols terra, dels terratrèmols 
i volcansi volcans

Distribució dels volcansDistribució dels volcans

Distribució dels terratrèmolsDistribució dels terratrèmols



Els límits de placa i els sismesEls límits de placa i els sismes
1. Sismes a dorsals mig-oceàniques.

2. Sismes a límits de placa transformants.

3. Sismes a zones de col.lisió d’escorça oceànica i 

continental (zones de subducció).

4.     Sismes a marges de plaques continentals (zones de col·lisió).



Terratrèmols: Què són i què produeixenTerratrèmols: Què són i què produeixen

Del trencament de l’escorça Del trencament de l’escorça 
s’allibera energia en forma s’allibera energia en forma 
d’onesd’ones

Com es produeix un terratrèmol?Com es produeix un terratrèmol?
–– Es produeixen a les fallesEs produeixen a les falles



Enregistrem els terratrèmolsEnregistrem els terratrèmols
El sismògraf i el registreEl sismògraf i el registre



LocalitzarLocalitzar onon ha ha estatestat el el sismesisme



Un Un sismesisme a a CatalunyaCatalunya!!! A !!! A onon ha ha estatestat ??????

Els registres dels Els registres dels 
diferents sismògrafs diferents sismògrafs 
que hi ha al territorique hi ha al territori



Un Un sismesisme a a CatalunyaCatalunya!!! A !!! A onon ha ha estatestat ??????

16s

Estació CAVN AvellanesEstació CAVN Avellanes
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Un Un sismesisme a a CatalunyaCatalunya!!! A !!! A onon ha ha estatestat ??????

13s

Estació CGAR GarrafEstació CGAR Garraf



Un Un sismesisme a a CatalunyaCatalunya!!! A !!! A onon ha ha estatestat ??????

3s

Estació Estació CLliCLli LlíviaLlívia



27 27 kmkm3 s3 sLLILLI

117 117 kmkm13 s13 sGARGAR

144 144 kmkm16 s16 sAVNAVN

distanciadistanciatempstemps

Vstempsd ·2·=

skmVs /5≈

CalculemCalculem a quina a quina distànciadistància estanestan les les 
estacionsestacions

kmcm 61 =



Ara Ara jaja hoho sabemsabem!!!! Al !!!! Al RipollésRipollés !!!!!!


