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Introducció

Aquest treball té com a objectiu construir, 
de forma senzilla, un model de la Terra que 
ens permet visualitzar el nostre planeta com 
si estiguéssim situats en un lloc exterior i 
d’aquesta manera poder comprendre alguns 
dels fenòmens que, observats des de la 
superfície, poden resultar més difícils de 
comprendre.

Per realitzar el model utilitzarem una esfera 
terrestre inflable o un globus terrestre dels 
que hi ha a totes les escoles però amb la 
previsió de treure’l del seu suport per poder-
lo situar de forma adequada. Si col·loquem 
l’esfera terrestre orientada de forma 
convenient obtindrem una imatge paral·lela 
de la Terra pel lloc on ens trobem. En ella 
podrem observar alguns dels fenòmens 
derivats de la posició de la Terra respecte 
el Sol, com el dia i la nit i les estacions, en 
latituds i longituds diverses.

Foto 1: S’observa que la zona 
il·luminada en la pilota de colors és 
la mateixa zona que està il·luminada 
sobre la superfície de l’esfera terrestre 
de la maqueta i també ho és sobre la 
superfície de la Terra real, encara que 
aquesta última no la podem percebre 
en la seva totalitat perquè estem 
“enganxats” sobre la seva superfície i no 
podem allunyar-nos suficientment per 
poder tenir aquesta percepció.
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Plantejament

Com a model podríem utilitzar una 
esfera terrestre convencional, de les que 
es comercialitzen en qualsevol botiga. 
Observem que la inclinació que manté el 
suport fix d’aquestes esferes, coincideix 
amb la inclinació de l’eix que passa pels 
pols. Es tracta d’una posició sempre igual, 
independentment del lloc de la Terra on 
l’estem utilitzant. El costum de veure 
l’esfera de la terra amb l’eix inclinat, ens 
indueix a no qüestionar-nos la referència 
que s’ha tingut en compte per aquesta 
posició, i a no aprofitar tota la informació 
que el model ens proporciona.

La informació implícita és que el pla 
de suport de l’esfera representa el de 
l’eclíptica, és a dir, el pla sobre el que la 
Terra descriu la seva òrbita al voltant 
del Sol girant al mateix temps sobre ella 
mateixa. L’equador terrestre està inclinat 
23º27’ respecte el pla de l’eclíptica i per 
tant l’eix terrestre no és perpendicular 
al pla de suport o eclíptica. A l’hemisferi 
Nord l’eix de la Terra apunta en direcció a 
l’estrella Polar (foto 2).

Com a observadors estem en un lloc 
concret de la Terra i si volem utilitzar 
l’esfera terrestre en relació al Sol és 
imprescindible que el punt més alt de 
l’esfera coincideixi amb el lloc on ens 
trobem. Sempre, si ens situem sobre 
una esfera, el lloc on ens trobem és per 
nosaltres el punt més alt. És per tant 
necessari que l’esfera que representi la 
Terra no tingui un suport fix i que pugui 
variar la seva orientació segons el lloc 
d’observació. Per això utilitzarem l’esfera 
terrestre fora del seu suport convencional 
i situada sobre un vas, cubell o pot que la 
sustenti (foto 3).

Foto 2: L’esfera terrestre, 
amb el suport convencional 
no serveix pel model.

Foto 3: L’esfera terrestre 
sobre un recipient i ben 
orientada, amb el lloc des 
d’on s’observa a la part 
superior.



10 11

Posada en Estació abans 
d’Observar

Per utilitzar correctament el nostre model 
de la “Terra paral·lela” hem de posar-
la a l’exterior, durant el dia i en un lloc 
assolellat.

L’hem de situar de forma que el lloc on 
ens trobem, sobre la “terra paral·lela”, 
quedi paral·lel al terra que trepitgem i que 
l’eix de rotació de l’esfera terrestre, és a 
dir de la “terra paral·lela”, estigui orientat 
en direcció Nord-Sud.

Per orientar l’eix de rotació en la direcció 
Nord-Sud, utilitzarem una brúixola, encara 
que la direcció Nord-Sud magnètica no 
coincideix exactament amb la geogràfica, 
però per aquest tipus de model podem 
considerar que són la mateixa.

Marcarem la direcció Nord-Sud en el terra 
amb l’ajut d’una corda. Situarem l’esfera 
sobre la corda amb l’eix de rotació de tal 
forma que la seva projecció sobre el terra 
coincideixi el més exactament possible 
amb la direcció Nord-Sud que indica la 
corda.

És molt important, en col·locar l’esfera, 
que el lloc on estem situats (el nostre 
poble o ciutat) coincideixi amb el punt més 
alt de l’esfera.

Quan ja tenim l’orientació correcta, ens 
assegurarem de l’esmentat paral·lelisme 
entre el lloc on ens trobem i la seva 
representació en la superfície de la “terra 
paral·lela” (tots dos llocs estan sempre en 
el punt més alt de l’esfera). Per aquesta 
comprovació podem utilitzar un nivell o un 
regle tal i com es veu en la foto 6.

Hem de posar el regle paral·lel al terra, en 
el lloc del globus on estem situats en la 
Terra. Si el regle queda per sobre de tota 
la superfície de l’esfera, aquesta està ben 
situada. Si no és així, s’ha de moure fins 

Foto 5: Detall de la 
corda orientada en 
la direcció Nord-
Sud. Foto 6: Orientant 

la “terra paral·lela” 
amb l’ajut d’un regle.

que el lloc que representa on estem sigui 
el punt superior de la bola.

Quan està ben situat, el nostre model està 
a punt de ser utilitzat.

Foto 4: La “terra paral·lela” orientada amb 
l’ajut de la línia Nord-Sud. Representada a 
terra amb una corda.

Foto 7: Orientant la “terra 
paral·lela” amb l’ajut d’un 
nivell de bombolla.
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Experimentació i 
Observació
Podem imaginar que fem un viatge a 
l’espai, que sortim verticalment des 
del lloc on ens trobem. En anar pujant 
veuríem com el lloc on ens trobàvem, 
per exemple el pati de l’escola, s’aniria 
fent cada vegada més petit, després 
com l’escola es veuria petita dins el 
conjunt del poble, el poble es faria 
petit dins el conjunt de la comarca, la 
comarca petita dins el conjunt del país... 
i així finalment veuríem la Terra com 
una petita esfera en l’espai, una esfera 
com la del nostre model, il·luminada 
parcialment pel Sol.

Com que el nostre model, la nostra 
“terra paral·lela”, gira conjuntament 
amb el planeta, en ell hi podem 
observar els fenòmens de llum i ombra 
derivats de la llum del Sol i dels seus 
propis moviments, tal i com succeeix a 
la Terra.

Si obServem la “terra paral·lela” al llarg 
d’uneS horeS o d’un dia, eS dedueixen el dia 
i la nit

 
Amb el model de la “terra paral·lela” situat 
en estació en un lloc assolellat podem 
observar que:

Algunes zones estan il·luminades 
pel Sol i d’altres no, això vol dir que 
sobre la Terra real passa el mateix i, 
en conseqüència , en unes zones de la 
Terra és de dia i en altres és de nit.

Si observem la nostra “terra 
paral·lela” durant algunes hores es 
veu que l’ombra que separa el dia de 
la nit avança d’Est a Oest. Com que 
el que observem és un moviment 
relatiu, això significa que la Terra gira 
al revés.

També podem observar que quan en 
el nostre poble o ciutat és migdia, és 
a dir quan el Sol està sobre el nostre 
meridià, simultàniament està sortint 
el Sol en algun altre país més a l’Oest 
i s’està ponent en algun país situat 
més a l’Est.

Foto 8: La zona nit i dia 
destaca sobre la “terra 
paral·lela”.
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Si obServem la “terra paral·lela” al llarg 
de l’any podem deduir-ne leS eStacionS

La utilitat de la nostra “terra paral·lela” 
orientada paral·lelament a la Terra real 
és evident si fem observacions al llarg de 
l’any.

Per exemple, quan és hivern a 
l’hemisferi Nord, veiem com no arriba 
la llum del Sol al Pol Nord (foto 9). La 
durada dels dies és molt més curta. 
Com que hi ha moltes menys hores 
de Sol, la temperatura és inferior i 
hi fa molt més fred. A més el Sol es 
mou més baix sobre l’horitzó real i 
d’aquesta manera els rajos de Sol 
incideixen sobre nostre de forma 
molt més obliqua i la sensació de calor 
sobre la pell és inferior. 

En canvi quan a l’hemisferi Nord 
és estiu, el Pol Nord està totalment 
il·luminat (foto 10) i hi ha moltes més 
hores de dia per tots els habitants de 
l’Hemisferi Nord ja que el Sol està molt 
més alt a l’horitzó i necessita molt més 
temps per fer tot el seu recorregut. 
Com que el nombre d’hores d’insolació 
és superior, la temperatura augmenta 
a l’estiu. A més, com que el Sol arriba a 
una altura superior sobre l’horitzó, els 
rajos de Sol incideixen de forma molt 
més perpendicular sobre la superfície 
terrestre i això dóna lloc a un 

Foto 9: La zona del Pol Nord 
està dins de la zona de la nit, 
per tant a l’hemisferi Nord és 
hivern. 

Foto 10: La zona del 
Pol Nord està dins de 
la zona il·luminada, per 
tant a l’hemisferi Nord és 
estiu; estem observant el 
fenomen anomenat sol de 
mitjanit.

Foto 11: La línia que separa 
el dia de la nit passa per 
l’eix de rotació de la terra al 
primer dia de primavera i de 
tardor. 

increment de temperatura. S’observa 
fàcilment que el Sol crema més la 
nostra pell a l’estiu que a l’hivern. 
Només fa falta estar una estona al 
Sol per constatar la diferència de 
percepció de temperatura sobre la 
nostra pell.

Quan és el primer dia de primavera 
i el primer dia de tardor, l’ombra 
que separa el dia de la nit passa 
exactament per l’eix de rotació de 
la terra i per tant en aquests dos 
dies la duració del dia i la nit és la 
mateixa en els dos hemisferis, per 
aquest motiu s’anomenen equinoccis. 
Sempre hi ha una meitat de dia i una 
meitat de nit, però unes vegades està 
més il·luminat un hemisferi i o l’altre 
segons sigui estiu o hivern. Aquests 
dos dies, la línia que separa les dues 
meitats passa exactament per l’eix de 
rotació de la Terra.

Quan és estiu a l`hemisferi Nord (foto 
10) es pot observar que és hivern a 
l’hemisferi Sud ja que el Pol Sud no 
està il·luminat. Evidentment passa el 
mateix quan és hivern a l’hemisferi 
Nord és estiu a l’hemisferi Sud. Així 
doncs un hemisferi està sempre 
més il·luminat que l’altre, tal com 
s’ha dit abans, excepte durant els 
dos equinoccis. A l’hemisferi que hi 
ha més insolació és estiu, hi ha més 
hores de Sol i els seus rajos incideixen 
de forma més perpendicular sobre la 
superfície terrestre.
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Per comprendre que les estacions de 
l’any són conseqüència del moviment de 
translació de la Terra al voltant del Sol i 
de la posició inclinada de l’eix de rotació 
de la Terra, és convenient combinar 
l’observació de la “terra paral·lela” i un 
model de Sol-Terra interior de l’aula (fotos 
13, 14 i 15).Una bombeta, un llapis i una bola 
de porex són suficients per realitzar un 
model a l’aula.

Foto 12: La zona del pol 
Nord està dins de la zona 
il·luminada, a l’hemisferi 
Nord és estiu.

Foto 13: Els dos 
hemisferis estan 
igualment il·luminats, 
primer dia de primavera o 
tardor.

Foto 14: La zona del Pol 
Nord està fora de la zona 
il·luminada, a l’hemisferi 
Nord és hivern.

Foto 15: Els dos 
hemisferis estan 
igualment il·lluminats.
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Si dibuixem la línia de l’equador podem fer 
càlculS Sobre el moviment de rotació de la 
terra i l’hora que éS en diferentS llocS

Dibuixem amb un retolador permanent la 
línia de l’equador sobre la “terra paral·lela” 
i després alguns meridians, per exemple 
uns sis meridians, que ens permetin 
dividir l’esfera en diversos grillons. Es a 
dir que dels 360º que corresponen a tot 
l’equador, a cada grilló li corresponguin 
60º. Es bo dibuixar sobre l’equador 
les divisions que corresponen a 10º. Si 
s’observa com corre la línia que separa el 
dia de la nit sobre l’equador es pot deduir 
molt fàcilment, amb l’ajuda de les divisions 
que hem dibuixat, que la línia de l’ombra 
de la nit avança 15º cada hora. Comparant 
amb l’hora del nostre país, podem saber 
l’hora que és en diferents llocs de la Terra.

Al mateix temps es pot destacar que si 
cada hora l’ombra corre 15º, només cal 
dividir els 360º entre 15º per calcular la 
duració del dia, s’obtenen les 24 hores de 
forma experimental.

Foto 16: La “terra 
paral·lela” amb la línia 
del equador dibuixada.
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Si poSem elS petitS gnòmonS al llarg d’un 
mateix meridià podrem obServar l’evolució de 
leS ombreS en diferentS llocS

Només cal situar petits gnòmons enganxats 
a la superfície del nostre model de la 
“terra paral·lela” (poden ser trossets iguals 
d’escuradents enganxats amb petites boles 
de plastilina), per poder observar l’evolució 
de l’ombra en diferents llocs de la Terra, a 
diverses hores i en diferents estacions de 
l’any.

La “terra paral·lela” té els sis meridians que 
hem dibuixat. Situem una sèrie de petits 
gnòmons al llarg d’un dels meridians.

Podrem observar :

Que les ombres que produeixen tots 
els gnòmons, en un mateix moment 
del dia, estan totes en un mateix sentit, 
però en direccions diferents segons 
quina sigui la seva posició sobre el 
meridià, és a dir segons la latitud del 
lloc.

Que les ombres, al matí van cap a 
l’Oest, al migdia cap al Nord i a la tarda 
cap a l’Est si estem a l’hemisferi Nord. 
Però si estem a l’hemisferi Sud al matí 
van cap a l’Oest, al migdia cap al Sud i a 
la tarda cap a l’Est.

Foto 17: Un tros d’escuradents 
amb una boleta de plastilina 
permet situar els gnòmons. 

Foto 18: Podem començar 
situant un gnòmon en el lloc 
on està l’escola.

Que les ombres, al migdia , senyalen en 
la direcció de la línia del meridià.

Que a primera hora del matí i a última 
hora de la tarda les ombres són molt 
llargues i al migdia és quan les ombres 
són més curtes.

Que els gnòmons que estan a prop dels 
Pols produeixen ombres més llargues i 
com més a prop de l’equador estan els 
gnòmons, les seves ombres són més 
curtes.

Foto 19: Els gnòmons al 
llarg d’un meridià. Uns 
tenen l’ombra més llarga 
i altres més curta.
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de toteS leS obServacionS S’han de treure 
concluSionS:

Que en els llocs que estan situats 
en un mateix meridià sempre és la 
mateixa hora.

Que com més a prop dels Pols estem 
situats, els raigs solars hi cauen de 
forma més obliqua i en conseqüència 
tenim la sensació sobre la pell que hi 
fa menys calor.

Que quan estem més a prop de 
l’equador els raigs de Sol incideixen 
de forma més perpendicular en la 
superfície i per aquesta raó fa més 
calor.

Podem usar una petita llanterna 
per veure que si la situem 
perpendicularment sobre una 
superfície, la zona il·luminada és 
rodona (foto 20) i la llum és més 
intensa que si il·luminem la mateixa 
superfície situant la llanterna molt 
inclinada. En aquest cas la zona 
il·luminada és molt allargada i més 
gran que abans. Si la llanterna o el 
focus és prou gran es pot fer inclús 
la prova sobre la pell i si està molt 
perpendicular es pot percebre més 
calor sobre la pell que si incideix de 
forma molt inclinada.

Foto 20: Focus de llum 
de la llanterna incidint 
perpendicularment 
sobre la superfície. 

Foto 21: Feix de llum 
incidint de forma 
obliqua.
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Si poSem gnòmonS al llarg de l’equador 
podrem conèixer l’evolució de leS ombreS i 
l’hora de cada lloc

Les ombres, al llarg del dia, van 
d’Oest a Est passant pel Nord, si 
estàs a l’hemisferi Nord. Però si 
estàs a l’hemisferi Sud al matí van 
cap a l’Oest, al migdia cap al Sud i a la 
tarda cap a l’Est. A més, si observem 
l’ombra d’un lloc podem saber 
aproximadament quina hora és en 
aquell lloc.

Foto 22: Els gnòmons 
al llarg d’un paral·lel. 
Alguns tenen l’ombra 
cap a la dreta i altres 
cap a l’esquerra.
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Conclusions

Que la Terra gira sobre ella mateixa en 
sentit contrari al moviment de rotació 
que aparentment podem veure en la 
línia d’ombres sobre la nostra “terra 
paral·lela”.

Que el moviment de translació de 
la Terra és el responsable de les 
estacions de l’any.

Que quan a l’hemisferi Nord és estiu a 
l’hemisferi Sud és hivern i al revés.

Que a l’estiu hi ha més hores de 
dia que de nit i en el casquet polar 
corresponent sempre és de dia.

Que quan és hivern hi ha més hores 
de nit que de dia i en el casquet polar 
corresponent sempre és de nit

Que el primer dia de primavera i de 
tardor hi ha igual nombre d’hores de 
dia que de nit.

Foto 23: Treballant 
amb la “terra 
paral·lela” a l’estiu.
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Altres treballs amb la 
maqueta

El model de la “terra paral·lela” és útil per 
fer-nos una imatge més global de la Terra, 
per veure els éssers que l’habiten com 
un conjunt, a desmitificar les fronteres 
físiques, culturals i racials.

La “terra paral·lela” és un bon inici per 
intentar conèixer millor la vida de nens 
i nenes que habiten llocs diversos de la 
Terra i adonar-nos que les seves activitats 
i costums estan estretament lligades a 
l’entorn que habiten i a la riquesa dels 
seus països.

A partir de les imatges de “La Tierra 
desde el aire” de Yann Arthus-Bertrand, 
es pot dialogar sobre la realitat que ens 
mostren, de quina zona de la Terra són 
les imatges i el motiu que ens fa opinar 
d’aquesta manera. Ela diàlegs solen ser 
molt rics i permeten introduir conceptes 
sobre paisatges, clima, treball, economia, 
formes de vida, protecció del medi...

Després buscarem exactament d’on 
són les imatges , les reduirem i les 
situarem en el lloc adequat, sobre l’esfera. 
D’aquesta forma anirem trobant punts de 
referència que ens ajudaran a comprendre 
la diversitat i complexitat del nostre 
planeta i els seus habitants.

També pot ser molt motivador, pels 
alumnes més joves, buscar fotografies 
de diferents animals i situar-los sobre 
l’esfera de la maqueta en el lloc on es 
troben els seus hàbitats. Una altra opció, 
també lligada al tipus de clima que hi ha 
en diferents zones de la superfície del 
nostre planeta, seria situar els diferents 
tipus de vivendes, en aquest cas 
buscarem diferents fotografies de cases 
típiques i les situarem reflexionant, 
segons les seves característiques, 
fixant-nos en la connexió que poden 
tenir amb les característiques 
meteorològiques del lloc.

Foto 24: Enganxant fotografies 
per il·lustrar diferents zones del 
globus en els llocs corresponents 
de la Terra.

Foto 25: La “terra paral·lela” 
amb fotografies d’animals 
corresponents als diferents 
habitats de la superfície 
terrestre.
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Els contes de la
Terra Paral·lela

Una altra activitat molt interessant a 
realitzar amb els alumnes consisteix en 
inventar-se quatre personatges, quatre 
nens o nenes, que visquin en llocs de la 
Terra separats 90º, o sigui 6 hores.

En l’exemple hi ha un nen en la nostra 
ciutat, que es diu Pep, un altre nen xinès 
anomenant Xanlú, una nena anomenada 
Kaylene que viu a Nova Zelanda i un nen 
nadiu de l’Oest Americà anomenat Àguila 
Salvatge.

Aquesta activitat s’ha portat a terme en 
diverses ocasions. A partir d’aquests 
personatges hem estat parlant dels llocs on 
vivien, els seus trets culturals, les diferents 
formes de viure, el clima, la vegetació, 
la gastronomia... i, a partir del diàleg, els 
alumnes han escrit contes en els que els 
protagonistes eren els personatges, i 
els guions incorporaven trets culturals 
de cadascun d’ells. Els personatges es 
relacionaven tenint en compte els canvis 
horaris corresponents al lloc del planeta que 
habiten.
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Propostes distribuïdes per disciplines 
de les diferents activitats que es poden 
desenvolupar en relació al treball de la 
“terra paral·lela”

Matemàtiques
Estudi de l’esfera. Ombres sobre una 
esfera. Ombres d’una esfera sobre un 
pla i sobre una altra esfera. Posició d’un 
punt sobre una superfície. Orientació 
sobre la superfície d’una esfera: 
meridians i paral·lels...

Conceptes de radi, diàmetre, circum-
ferència màxima, angle...

Concepte i mesura d’angles, 
superfícies, volums...

Dimensions del radi i del diàmetre 
de la Terra. Proporcions entre la 
nostra esfera i la Terra real. Concepte 
d’escala. 

Ciències socials
Interpretació d’un mapa. Diferents 
representacions planes de l’esfera 
terrestre. Meridians i paral·lels 
terrestres, meridià d’origen. Conceptes 
de latitud i longitud. Continents, països, 
oceans, serralades més importants, 
cims significatius, llacs, grans rius, 
zones climàtiques, zones de vegetació, 
deserts...

Geografia humana: població de la 
Terra. Relació entre el comportament 
dels éssers vius (entre ells els humans) 
i el lloc on habiten...

Llenguatges
Redacció de la memòria dels projectes 
relacionats amb l’experiència de 
la “terra paral·lela”. Interpretació 
de dades. Lectura i interpretació 
d’informes i texts referents a l’espai 
geogràfic...

Elaboració i interpretació de codis 
propis del grup de treball per la 
transferència de dades...

Ciències de la naturalesa, 
astronomia

L’estudi dels efectes dels moviments 
de rotació i translació de la Terra. El dia 
i la nit, els fusos horaris, les estacions 
de l’any, els equinoccis i els solsticis, 
els tròpics i l’equador,la duració del dia 
i la nit en diferents èpoques de l’any i 
en diverses latituds...

Estudi de la fauna i la flora de les 
diferents zones del planeta.

Estudi dels climes i els factors 
meteorològics.

Valors
Es fa difícil dir tots els valors que 
acompanyen el treball amb aquesta 
maqueta. El fet de ser un treball en 
equip i el llarg període de duració de 
les diverses observacions, ofereix 
moltes oportunitats per treballar la 
cohesió del grup, veure la necessitat 
de la col·laboració de tots com a grup i 
de cada un en particular. Saber avançar 
lentament sense cansar-se ni perdre la 
il·lusió. El fet de sentir la tasca com a 
pròpia i al mateix temps de tots...

Comprendre la diversitat com un fet 
positiu.

Comprendre fets culturals diversos 
lligats al territori.

Conèixer llocs d’origen de companys 
i companyes de classe, conèixer les 
seves costums, paisatges, climes, 
estacions, fauna, flora...lligats a la seva 
situació geogràfica.
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