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Introdución

Este traballo permite construír, de 
xeito sinxelo, un modelo da Terra que 
permite visualizar o noso planeta coma 
se estivésemos situados fóra del e así 
comprender algúns fenómenos que 
observados dende a súa superficie, ás veces, 
son difíciles de comprender.  

Para realizarmos o modelo usaremos 
unha esfera terrestre inchable ou un globo 
terrestre dos que hai en todas as escolas 
mais coa previsión de sacala do soporte para 
desta maneira poder situala axeitadamente. 
Se colocamos convenientemente orientada a 
esfera terrestre teremos unha imaxe paralela 
da Terra para o lugar onde nos encontramos. 
Nela poderemos observar algúns dos 
fenómenos derivados da posición da Terra 
respecto do Sol como o día e a noite e as 
estacións, en latitudes e lonxitudes distintas.

Foto 1: Obsérvase que a zona 
iluminada na pelota de cores é a 
mesma zona que está iluminada 
sobre a superficie da esfera 
terrestre da maqueta e tamén o é 
sobre a esfera da Terra real, aínda 
que esta última non a podemos 
percibir xa que estamos “apegados” 
sobre a superficie e non nos 
podemos afastar suficientemente 
para poder ter esta percepción.
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Formulación 

Como modelo poderiamos utilizar unha 
esfera terrestre convencional, das que 
se comercializan en calquera tenda. 
Observemos que a inclinación que 
mantén o soporte fixo das ditas esferas, 
coincide coa inclinación do eixe que pasa 
polos polos. Trátase dunha posición 
sempre igual, independentemente do 
lugar da Terra onde a estamos a utilizar. 
O costume de ver a esfera terrestre co 
eixe inclinado, leva a non se cuestionar 
a referencia tomada, e a non aproveitar 
toda a información que o modelo nos pode 
proporcionar.

O plano do soporte da esfera terrestre 
coincide co da eclíptica, ou sexa o plano 
sobre o que a Terra describe a súa órbita 
arredor do Sol xirando ao mesmo tempo 
sobre ela mesma. O ecuador terrestre 
está inclinado 23º27’ respecto ao plano 
da eclíptica e, polo tanto, o eixe terrestre 
non é perpendicular ao plano soporte ou 
eclíptica. No Hemisferio Norte dito eixe 
apunta en dirección á estrela Polar (foto 
2).

Como observadores estamos nun lugar 
concreto da Terra e se queremos  utilizar 
a esfera terrestre en relación co Sol, é 
imprescindible que o punto máis alto 
da esfera coincida co lugar onde nos 
atopamos. Sempre, se nos situamos sobre 
unha esfera, o lugar onde nos atopamos é 
o punto máis alto. É, xa que logo, necesario 
que a esfera que represente a Terra non 
teña un soporte fixo, e que poida variar 
a súa orientación segundo o lugar de 
observación. Para iso usaremos a esfera 
terrestre colocándoa sobre un vaso, cubo 
ou vasilla que lle sirva de soporte (foto 3).

Foto 2: A esfera terrestre 
co soporte usual non serve 
de modelo.

Foto 3: A esfera terrestre 
sobre un vaso e ben 
orientada, co lugar dende 
onde se observa na parte 
superior.
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Posta en Estación antes 
de Observar

Para utilizarmos correctamente o noso 
modelo de “terra paralela”, debemos 
colocala no exterior, durante o día e nun 
lugar soleado.

Debemos situala de forma que o lugar 
onde nos encontramos, sobre a “terra 
paralela”, quede paralelo ao chan que 
pisamos e que o eixe de rotación da esfera 
terrestre, isto é, da “terra paralela”, estea 
orientado en dirección Norte-Sur.

Para orientarmos o eixe de rotación 
segundo a dirección Norte-Sur, 
utilizaremos unha agulla de marear, que 
nos indique dita dirección (a dirección 
Norte-Sur magnética non coincide 
exactamente coa xeográfica, mais para 
este tipo de modelo podemos supor que 
son as mesmas).

Marcarémola no chan, coa axuda dunha 
corda. Situaremos a esfera encima da 
corda co eixe de rotación de tal maneira 
que a súa proxección sobre o chan se 
corresponda, o máis exactamente posible, 
coa dirección Norte-Sur que indica a 
corda. 

É moi importante, ao colocarmos a esfera, 
que o lugar onde esteamos situados (a 

nosa cidade) coincida co punto máis alto 
desta. 

Unha vez a orientación sexa a correcta, 
asegurarémonos deste paralelismo 
entre o lugar onde nos atopamos e a súa 
representación na superficie da “terra 
paralela”, (os dous están sempre no punto 
superior da esfera). Para iso utilizaremos 
unha regra segundo se ve na foto 6. 

Debemos situar a regra, paralela ao chan, 
no lugar do globo onde estamos situados 
na Terra.

Foto 5: Detalle da 
corda orientada na 
dirección Norte-Sur.

Foto 6: Orientando a
“terra paralela” coa 
axuda dunha regra.

Se a regra está por riba de toda a 
superficie da esfera, está ben situada. 
Se non é así, hai que movela até que ese 
lugar, que representa onde vivimos, sexa 
o punto superior da bóla.

Cando estea ben situado, o noso modelo 
está listo para se utilizar.

Foto 4: A “terra paralela” orientada coa 
axuda da liña Norte-Sur representada no 
chan por unha corda.

Foto 7: Orientándoa 
coa axuda dun nivel 
de burbulla.
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Experimentación e 
Observación
Podemos imaxinarnos que facemos unha 
viaxe cara ao espazo, que engalamos 
verticalmente. Veriamos entón como 
o lugar onde estabamos, por exemplo 
o patio da escola, se iría facendo cada 
vez máis pequeno, logo como a escola 
se vería pequena dentro do conxunto 
da vila, a vila faríase pequena dentro 
do conxunto da comarca, a comarca 
pequena dentro do conxunto do país... 
e así finalmente veriamos a Terra 
como unha pequena esfera no espazo, 
unha esfera como a do noso modelo, 
iluminada parcialmente polo Sol.

Como o noso modelo, a nosa “terra 
paralela”, xira conxuntamente 
co planeta, nel podemos ver os 
fenómenos de luz e sombra derivados 
da luz do Sol e os seus propios 
movementos, tal como sucede na 
Terra.

Se obServamoS a “terra paralela” ao longo 
dunhaS horaS ou de un día, dedúcenSe o día 
e a noite

 

Co modelo da “terra paralela” situado 
en estación nun lugar soleado podemos 
observar que:

Algunhas zonas están iluminadas polo 
Sol e outras non, isto significa que 
sobre a Terra real sucede o mesmo e 
que, en consecuencia, nunhas zonas 
da Terra é de día e noutras é de noite.

Se observamos a nosa “terra paralela” 
durante algunhas horas, vese que 
a sombra que separa o día da noite 
avanza de Leste a Oeste. Como o 
que observamos é un movemento 
relativo, isto significa que a Terra xira 
ao revés.

Tamén podemos observar que cando 
na nosa vila ou cidade é mediodía, 
é dicir, se o Sol está sobre o noso 
meridiano, simultaneamente está 
saíndo o Sol nalgún país máis ao 
Oeste e se está a pór nalgún país 
máis ao Leste.

Foto 8: A zona noite e 
día destácase sobre a 
“terra paralela”.
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Se obServamoS a “terra paralela” ao longo 
do ano dedúcenSe aS eStaciónS

A utilidade da nosa “terra paralela” 
orientada de maneira paralela á Terra 
real  móstrase moi interesante se a imos 
observando ao longo do ano.

Por exemplo, cando é inverno no 
Hemisferio Norte, vemos como non 
chega a luz do Sol ao Polo Norte (foto 
9). A duración dos días é moito máis 
curta. Como hai moitas menos horas 
de sol, a temperatura é inferior e vai 
moito máis frío.  Ademais o Sol se 
move máis baixo sobre o horizonte 
real así os raios do Sol inciden 
sobre nós moito máis inclinados e 
a sensación de calor sobre a pel é 
inferior. 

En troques, cando no Hemisferio Norte 
é verán, o Polo Norte está totalmente 
iluminado (foto 10) e hai moitas horas 
de día para todos os habitantes do 
Hemisferio Norte xa que o Sol está 
moito máis alto no horizonte e necesita 
moito máis tempo para cubrir todo 
o seu percorrido. Como o número de 
horas de sol é superior, a temperatura 
aumenta no verán. Ademais, como 
o Sol acada maior altura sobre o 
horizonte os raios do Sol inciden de 
forma moito máis perpendicular sobre 
a superficie terrestre e isto dá lugar 
a un incremento da temperatura. 
Obsérvase de xeito doado que o Sol 

Foto 9: Na esquerda: a zona 
do Polo Norte está dentro da 
zona da noite, polo tanto no 
Hemisferio Norte é inverno. 

Foto 10: No centro: a zona 
do Polo Norte está dentro 
da zona iluminada, polo 
tanto no Hemisferio Norte é 
verán, estamos observando 
o fenómeno chamado o sol 
da media noite. 

Foto 11: Na dereita: a liña de 
separación do día e da noite 
pasa polo eixe de rotación 
terrestre no primeiro día da 
primavera e do outono. 

“queima” máis a nosa pel no verán 
que no inverno. Basta estar un 
anaco ao Sol para constatarmos a 
devandita diferenza de percepción de 
temperatura sobre a nosa pel.

O primeiro día da primavera e o 
primeiro día do outono, a sombra 
que separa o día da noite pasa 
exactamente polo eixe de rotación 
terrestre (foto 11) e, polo tanto, eses 
dous días a duración do día e da noite 
é a mesma nos dous hemisferios, 
por este motivo son chamados 
equinoccios. Sempre hai unha 
metade de día e outra de noite, mais 
nunhas ocasións está máis iluminado 
un hemisferio e noutras o outro, 
segundo for verán ou inverno, mais 
neses dous días a liña que separa as 
dúas metades pasa exactamente polo 
eixe de rotación da Terra.

No verán, no Hemisferio Norte (foto 
10) pódese observar que é inverno 
no Hemisferio Sur, xa que o Polo Sur 
non está iluminado. Evidentemente 
sucede o mesmo no inverno no 
Hemisferio Norte pois é verán no 
Hemisferio Sur. Así, deste xeito, 
un hemisferio está sempre máis 
iluminado que o outro tal como se 
mencionou antes, agás durante os 
equinoccios. No hemisferio que 
hai máis incidencia dos raios de 
sol, esta ten lugar no verán, hai 
máis horas de Sol e este incide 
máis perpendicularmente sobre a 
superficie terrestre.
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Para comprendermos que as estacións 
do ano son consecuencia do movemento 
de translación da Terra arredor do Sol e 
da posición inclinada do eixe de rotación 
da Terra, é conveniente combinar a 
observación da terra paralela e un modelo 
Sol-Terra no interior da aula (fotos 12, 13, 
14 e 15). Un simple modelo cunha lámpada, 
un lapis e unha bóla de porexpan son 
suficientes para realizarmos un modelo na 
aula.

Foto 12: Arriba á esquerda: 
a zona do Polo Norte está 
dentro da zona iluminada, no 
Hemisferio Norte é verán.

Foto 13: Arriba á dereita: 
os dous hemisferios están 
igualmente iluminados, 
primeiro día da primavera ou 
do outono.

Foto 14: Abaixo á esquerda: 
tamén están os dous 
hemisferios iluminados da 
mesma maneira.

Foto 15: Abaixo á dereita: 
a zona do Polo Norte está 
fóra da zona iluminada, no 
Hemisferio Norte é inverno.
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Se debuxamoS a liña do ecuador poderemoS 
calcular o movemento de rotación da terra 
e a hora que é noS diferenteS paíSeS

Debuxamos cun rotulador permanente a 
liña do ecuador sobre a “terra paralela” e 
logo algúns meridianos, por exemplo uns 
seis meridianos, que nos permiten dividir 
a esfera en varios cuarteiróns. É dicir, 
dos 360 graos que corresponden a todo 
o ecuador, cada cuarteirón corresponde 
a 60º. É bo debuxar sobre o ecuador as 
divisións que corresponden a 10 º. Se se 
observa como corre a liña de separación 
do día e da noite sobre o ecuador, pódese 
deducir moi facilmente, coa axuda das 
divisións que debuxamos, que a liña de 
sombra da noite avanza 15º cada hora. 
Comparando coa hora no noso país, 
podemos saber que hora é en diferentes 
lugares da Terra.

Ademais hai que destacar que se cada 
hora a sombra se despraza 15º, basta 
dividir 360º/15º para calcular a duración 
do día, e obtense 24 horas de forma 
experimental.

Foto 16: A “terra 
paralela” coa liña do 
ecuador debuxada.
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Se colocamoS oS pequenoS gnómoneS ao longo 
dun meSmo meridiano poderemoS obServar a 
evolución daS SombraS en diStintoS lugareS

Basta situar pequenos gnómones suxeitos 
na superficie do noso modelo, a “terra 
paralela” (poden ser paus do mesmo tamaño 
suxeitos con pequenas bólas de plastilina), 
para poder observar a evolución da sombra 
en distintos lugares da Terra, a diversas 
horas e en distintas épocas do ano.

A “terra paralela” ten os seis meridianos 
que debuxamos. Imos situar unha serie 
de pequenos gnómones ao longo dun dos 
meridianos.

Podemos logo observar:

Que as sombras que producen todos 
os gnómones, nun mesmo momento 
do día, están todas nun mesmo sentido 
mais en direccións diferentes segundo 
sexa a súa posición sobre o meridiano, 
é dicir, segundo sexa a latitude do 
lugar.

Que as sombras, pola mañá van cara 
ao Oeste, ao mediodía cara ao Norte 
e pola tarde cara ao Leste se vives no 
Hemisferio Norte. Mais se vives no 
Hemisferio Sur, pola mañá van cara ao 
Oeste, ao mediodía cara ao Sur e pola 
tarde cara ao Leste.
 

Foto 17: Un anaco de pau cunha 
pequena bóla de plastilina 
permite situar os gnómones. 

Foto 18: Podemos comezar por 
situar un no lugar onde está 
situada a escola.

Que as sombras, ao mediodía, sinalan 
na dirección da liña do meridiano.

Que a primeira hora da mañá e a 
última hora da tarde as sombras son 
moi longas e ao mediodía é cando as 
sombras son máis curtas.

Que os gnómones que están preto dos 
Polos producen sombras máis longas e 
canto máis preto do Ecuador estean os 
gnómones, as súas sombras son máis 
curtas.

Foto 19: Os gnómones 
ao longo dun meridiano. 
Uns teñen a sombra 
máis longa e outros 
máis curta.
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de todaS eStaS obServaciónS débenSe Sacar 
concluSiónS:

Que nos lugares situados nun mesmo 
meridiano sempre é a mesma hora.

Que canto máis preto dos Polos 
estamos situados, os raios 
solares caen máis oblicuos e, en 
consecuencia, temos a sensación 
sobre a pel de que vén menos calor. 

Que cando estamos máis preto do 
ecuador, os raios do Sol inciden máis 
perpendiculares á superficie e, por 
esta razón, vén máis calor. 

Podemos axudarnos dunha pequena 
lanterna para ver que se a situamos 
perpendicularmente sobre unha 
superficie, a zona iluminada é 
redonda (foto 20) e a luz é máis 
intensa que se iluminamos a mesma 
superficie situando a lanterna moi 
inclinada. Neste caso a zona iluminada 
é moi alongada e moito maior que 
antes (foto 21) e a intensidade da luz 
tamén é menor xa que se  distribuíu 
a mesma enerxía nunha área moito 
maior. Se a lanterna é grande abondo 
pódese mesmo facer a proba sobre 
a superficie da pel, xa que, se está 
moi perpendicular percíbese máis 
calorciño sobre a pel que se incide 
dun xeito moi inclinado.

Foto 20: Foco de luz 
da lanterna incidindo 
perpendicularmente 
sobre a superficie. 

Foto 21: Feixe de luz 
incidindo de xeito 
oblicuo.
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Se colocamoS gnómoneS ao longo do 
ecuador poderemoS coñecer a evolución 
daS SombraS e a hora en cada lugar

Que as sombras, ao longo do día, 
van de Oeste a Leste pasando 
polo Norte, se estás no Hemisferio 
Norte. Mais, se vives no Hemisferio 
Sur, á mañá van cara ao Oeste, ao 
mediodía cara ao Sur e á tarde cara 
ao Leste. Ademais, se observamos 
a sombra dun lugar podemos saber 
aproximadamente que hora é naquel 
lugar.

Foto 22: Os gnómones 
ao longo dun paralelo. 
Algúns teñen a sombra 
cara á dereita e outros 
cara á esquerda.
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Conclusións

Que a Terra xira sobre si mesma en 
sentido contrario ao movemento de 
rotación apreciado da liña de sombras 
sobre a nosa “terra paralela”.

Que o movemento de translación da 
Terra é o que dá lugar ás estacións.

Que cando no Hemisferio Norte é 
verán, no Hemisferio Sur é inverno e 
viceversa. 

Que no verán hai máis horas polo día 
que pola noite e no casquete Polar 
sempre é de día. 

Que no inverno hai máis horas pola 
noite que polo día e no casquete Polar 
sempre é de noite. 

Que na primavera e no outono hai o 
mesmo número de horas polo día que 
pola noite.

Foto 23: Traballando 
coa “terra paralela” no 
verán.
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Outros traballos coa 
maqueta

O modelo da “Terra Paralela” é útil para 
facérmonos unha imaxe máis global 
da Terra, para vermos os seres que a 
habitan como un conxunto, e, xa que logo, 
desmitificarmos as fronteiras físicas, 
culturais e raciais que, a miúdo, nos 
provocan tantos danos.

A Terra paralela dános un punto de 
inicio para intentarmos coñecer a vida 
dos nenos e nenas que habitan distintos 
lugares da Terra, ver como as súas 
actividades e os seus costumes van 
estreitamente ligados ao contorno onde 
habitan mais tamén á riqueza dos seus 
países.

A partir de imaxes de A Terra dende o 
aire de Yann Arthus-Bertrand, podemos 
dialogar sobre a realidade que nos 
mostran, de que zona da Terra son as 
imaxes e os motivos das nosas opinións. 
Os diálogos son moi ricos e permiten 
introducir conceptos sobre a paisaxe, o 
clima, o traballo, a economía, as formas de 
vida ou a protección do medio.

Logo, buscaremos exactamente de 
onde son as imaxes, reducirémolas e  
situarémolas no lugar axeitado, sobre a 
esfera. Deste xeito, imos encontrando 

puntos de referencia que nos axudan 
a comprender a diversidade e a 
complexidade do noso Planeta e mais 
dos seus habitantes.

Tamén pode ser moi motivador para 
os alumnos máis novos procurar 
fotografías de distintos animais e 
situalos sobre a esfera terrestre 
segundo deban ser os seus hábitats. 
Outra opción, tamén ligada ao tipo de 
clima que hai nas diferentes zonas 
da superficie do noso planeta, sería 
situar os distintos tipos de vivendas. 
Neste caso buscaremos diferentes 
fotografías de casas típicas e 
situarémolas razoando, segundo as súas 
características, fixándonos na conexión 
que poidan ter coas particularidades 
meteorolóxicas do lugar.

Foto 24: Apegando as fotografías 
para ilustrar diferentes 
zonas do globo nos lugares 
correspondentes da Terra.

Foto 25: A terra paralela 
con fotografías de animais 
correspondentes aos 
diferentes hábitats da 
superficie terrestre.
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Os contos da Terra 
Paralela

Outra actividade moi interesante para 
realizarmos cos alumnos consiste en 
inventar catro personaxes, catro nenos, que 
vivan en zonas da Terra separadas 90º, isto 
é, seis horas.

Un neno da nosa cidade chamado Brais, 
outro neno chinés chamado Xanlú, unha 
nena chamada Kaylene que vive en 
Nova Zelanda e un neno nativo do oeste 
americano chamado Aguia Salvaxe. 

Esta experiencia levouse a cabo con 
alumnos en diversas ocasións. Con estes 
personaxes estivemos falando dos lugares 
onde vivían, os trazos culturais, as súas 
formas de vida, o clima, a vexetación, 
a gastronomía... e, a partir do diálogo, 
os alumnos escribiron contos nos cales 
os protagonistas eran os personaxes e 
os guións incorporaban trazos culturais 
de cada un deles. Os personaxes 
relacionábanse atendendo aos cambios 
horarios correspondentes á situación de 
cada un no planeta.
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Propostas, distribuídas por disciplinas, 
das diferentes actividades que se poden 
desenvolver en relación co traballo da 
terra paralela

Matemáticas
Estudo da esfera. Sombras sobre unha 
esfera. Sombras da esfera sobre un 
plano e sobre outra esfera. Liñas sobre 
unha esfera. Posición de un punto 
sobre unha superficie. Orientación 
sobre a superficie dunha esfera: 
meridianos e paralelos...

Conceptos de raio, diámetro, 
circunferencia máxima, ángulo... 

Concepto e medida de ángulos, 
superficies, volumes...

Dimensións do raio e do diámetro da 
Terra. Proporcións entre a nosa esfera 
e a Terra real. Concepto de escala. 

Ciencias sociais
Interpretación dun mapa. Diferentes 
representacións planas da esfera 
terrestre. Meridianos e paralelos 
terrestres, meridiano de orixe. 
Conceptos de latitude e lonxitude. 
Continentes, países, océanos, 
cordilleiras máis importantes, 
montañas significativas, lagos, grandes 
ríos, zonas climáticas, zonas de 
vexetación, desertos...

Xeografía humana: poboación da Terra. 
Relación entre o comportamento dos 
seres vivos (entre eles, os humanos) e 
o lugar onde habitan...

Linguaxes
Redacción da memoria dos proxectos 
relacionados coa “terra paralela”. 
Interpretación de datos. Lectura e 
interpretación de informes e textos 
referentes ao espazo xeográfico...

Elaboración e interpretación de códigos 
propios do grupo de traballo para a 
transferencia de datos...

Ciencias da natureza, astronomía
O estudo dos efectos dos movementos 
de rotación e translación da Terra. 
O día e a noite, os fusos horarios, as 
estacións do ano, os equinoccios e os 
solsticios, os trópicos e o ecuador, a 
duración do día e da noite en distintas 
épocas do ano e en diversas latitudes... 

Estudo da fauna e da flora das 
diferentes grandes zonas do planeta.

Estudo de climas, factores 
meteorolóxicos.

Valores
Faise difícil nomear todos os valores 
que acompañan a elaboración desta 
maqueta. O feito de ser un traballo 
en equipo e da duración deste ofrece 
grandes oportunidades para traballar 
a cohesión do grupo, ver a necesidade 
da colaboración de todos e cada un 
en particular. Saber avanzar paseniño 
sen cansar nin perder a ilusión. O feito 
de sentir o traballo como propio e ao 
mesmo tempo de todos...

Comprender a diversidade como un 
feito positivo.

Comprender feitos culturais diversos 
ligados ao territorio.

Coñecer os lugares de orixe de 
compañeiros e compañeiras de aula, 
coñecer os seus costumes, as súas 
paisaxes, os seus climas, as súas 
estacións, a súa fauna, a súa flora...
ligados á súa situación xeográfica.
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