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 SABER FER

Elaborar un model del sistema solar a escala

Necessites un full de mida DIN A4, un compàs, un cordill 

d’uns 70 cm de llarg, un bolígraf i llapis de colors.

8  Calcula les mides a escala. Utilitzarem una escala 
1:1.000.000.000, en la qual un centímetre al nostre 
paper es converteix en 10.000 quilòmetres  
en la realitat.

Cos Radi real (km) Radi al paper (cm)

Sol 696.000 69,6

Mercuri     2.439   0,2

Venus     6.050

Terra     6.370

Mart     3.390

Júpiter   71.490

Saturn   60.000

Urà   25.500

Neptú   24.769

Pren el valor real en quilòmetres de la taula,  
divideix-lo entre 10.000 i obtindràs directament  
el valor en centímetres sobre el paper.

9  Dibuixa el Sol. Utilitza el cordill com a compàs  
per traçar un cercle de 69,6 cm de radi. Pinta  
al paper la part d’aquest cercle que hi càpiga. 

10  Dibuixa la resta de planetes, amb el compàs, 
ocupant la resta de la pàgina. Veuràs que  
els planetes interiors són diminuts. 

11  Retola el dibuix. Indica l’escala  
de la representació, els noms dels planetes  
i alguna altra dada interessant, com ara  
la distància al Sol o altres.

69,6 cm

L’estructura del sistema solar

El sistema solar té una estructura en zones concèntriques denomi-
nades òrbites, al voltant del Sol, que hi ocupa la zona central. Les 
òrbites estan ocupades pels planetes, que giren al voltant del Sol.

S’hi poden distingir una part interna i una externa.

•	 El	sistema solar intern comprèn des del Sol fins a l’òrbita de 
Neptú. Està compost pels planetes rocosos i els planetes ge-
gants gasosos, que estan separats pel cinturó d’asteroides.

 Els planetes rocosos ocupen les òrbites més properes al Sol. 
De més a menys proximitat al Sol, són Mercuri, Venus, la Ter-
ra i Mart. El cinturó d’asteroides se situa entre les òrbites de 
Mart i Júpiter. La mida d’aquests asteroides és molt variada. La 
majoria té uns pocs metres de diàmetre.

 Els planetes gegants gasosos se situen més enllà del cinturó 
d’asteroides. Són Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.

•	 El	sistema solar extern comença més enllà de l’òrbita de Neptú. 
Hi trobem el cinturó de Kuiper, planetes nans i el núvol d’Oort.

 Al cinturó de Kuiper hi ha asteroides més grans que al cinturó 
d’asteroides, de la mida de planetesimals (petits planetes). En 
aquesta zona també hi ha les òrbites dels altres planetes nans, 
com Plutó. El núvol d’Oort és un tercer cinturó, situat més en-
llà de l’òrbita de Plutó i format principalment per cometes.

6   Defineix els següents 
cossos celestes: planeta, 
estel, asteroide, satèl·lit  
i cometa. 

7   Explica què és el Sol.

ACTIVITATS
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Els planetes rocosos o planetes interiors es troben entre el 
Sol i el cinturó d’asteroides. Tenen una superfície sòlida, disposen 
d’una escorça i un mantell rocosos, i d’un nucli metàl·lic.

4
Els planetes

MERCURI 

Satèl·lits: 0
Distància al Sol:  
0,39 UA
Diàmetre: 4 .878 km
Atmosfera: no en té.
Temperatura  
a la superfície:  
entre 420 i –180 °C
Curiositat: té un nucli metàl·lic enorme, que ocupa  
el 47 % del seu volum (el de la Terra és el 16 %).

Té la superfície saturada de cràters d’impacte.  
Un d’aquests, la Conca Caloris, amb 1.550 km  
de diàmetre, és el cràter més gran del sistema solar.

TERRA 

Satèl·lits: la Lluna
Distància al Sol: 1 UA
Diàmetre: 12.740 km
Atmosfera: formada  
principalment per nitrogen  
i oxigen.
Temperatura mitjana  
a la superfície: 15 °C
Curiositat: és l’únic planeta amb aigua líquida i amb 
vida. És l’únic planeta rocós amb activitat geològica 
interna, que es manifesta en forma de terratrèmols, 
vulcanisme, aixecament de relleus, erosió, etc.

MART 

Satèl·lits: Fobos i Deimos
Distància al Sol: 1,52 UA
Diàmetre: 6.787 km
Atmosfera: molt tènue,  
de diòxid de carboni.
Temperatura mitjana  
a la superfície: –55 °C
Curiositat: s’ha descobert 
que en un passat llunyà  
va tenir oceans. El Nix Olimpia és un volcà gegantí  
de més de 21 km d’altura, el volcà més gran del sistema 
solar.

VENUS 

Satèl·lits: 0
Distància al Sol: 0,72 UA
Diàmetre: 12.100 km
Atmosfera: molt densa,  
de diòxid de carboni i àcid 
sulfúric.
Temperatura  
a la superfície: 465 °C
Curiositat: el seu moviment de rotació és en sentit 
contrari al dels altres planetes.

La seva densa atmosfera de diòxid de carboni provoca 
un intens efecte d’hivernacle, i és la causa de l’elevada 
temperatura a la superfície.

ACTIVITATS

12   La rotació en sentit invers de Venus s’atribueix a un impacte gegant que  
el va «capgirar», com si bolquessis un got i quedés cap per avall. Comprova  
que si dónes la volta a un objecte d’aquesta manera, el seu sentit de rotació 
queda invertit. Explica si a Urà pot haver passat un procés semblant. Afegeix  
un dibuix de com estaria aquest planeta abans i després d’aquella col·lisió.
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Els planetes gegants gasosos o planetes exteriors es troben 
més enllà del cinturó d’asteroides. La superfície i la composició són 
de gas, principalment hidrogen i heli. Sota l’atmosfera tenen un nu-
cli sòlid.

JÚPITER 

Satèl·lits: 63
Distància al Sol: 5,20 UA
Diàmetre: 142.984 km
Curiositat: emet més 
energia de la que rep del Sol; 
això indica una potent font  
de calor interna.

És el planeta més gran  
del sistema solar. La taca 
vermella és una estructura  
de la seva atmosfera, que té  
un diàmetre 2,5 vegades  
el terrestre.

En una de les seves llunes, 
Europa, hi ha probablement  
un oceà d’aigua líquida sota  
la superfície gelada. És el millor 
candidat del sistema solar  
per allotjar vida extraterrestre.

URÀ

Satèl·lits: 27
Distància al Sol: 19,19 UA
Diàmetre: 51.108 km
Curiositat: el seu eix  
de rotació està gairebé 
horitzontal, i el planeta  
tarda 84 anys a fer una volta  
al Sol, de manera que a prop  
dels seus pols hi ha, al llarg  
d’aquest període, 42 anys  
de llum i 42 anys de foscor.

Té un prim sistema d’anells,  
que se situa verticalment  
a causa de l’eix de rotació  
del planeta, que és gairabé  
horitzontal.

NEPTÚ 

Satèl·lits: 14
Distància al Sol: 30,06 UA
Diàmetre: 49.538 km
Curiositat: en la seva 
atmosfera, els vents superen 
els 2.000 km/h, són els més 
forts de tot el sistema solar.

Al seu interior, a més  
de 7.000 km de profunditat, 
té una gruixuda capa 
enriquida en metà.  
Les condicions de pressió  
i temperatura són 
adequades perquè,  
a partir del metà, es formin 

cristalls de diamant que caurien cap al nucli i s’hi 
acumularien.

SATURN

Satèl·lits: 61
Distància al Sol:  
9,54 UA
Diàmetre:  
120.536 km
Curiositat: en la seva atmosfera bufen vents  
de més de 1.600 km/h, que donen un aspecte ratllat  
a la superfície del planeta. Els seus anells estan formats 
per glaç, pols i fragments rocosos. Són una estructura 
prima però molt extensa, en la qual la Terra cabria 
folgadament.

Comparació de dimensions de Saturn i la Terra.Europa.
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La Terra és l’únic planeta del sistema solar que té una atmosfera 
amb oxigen, aigua en els tres estats (glaç, aigua líquida i vapor),  
i que a més té vida.

Com la resta dels planetes del sistema solar, la Terra presenta dos 
moviments: un de rotació, sobre si mateixa, i un altre de transla-
ció, al voltant del Sol. 

•	 El	moviment	de	rotació	és	la	causa	que	se	succeeixin	els	dies	i	
les nits. 

•	 El	moviment	de	translació	produeix	les	diferents	estacions	de	
l’any. 

El moviment de rotació de la Terra

El moviment de rotació es completa cada 24 hores, cosa que 
constitueix un dia.

Un punt situat sobre la superfície terrestre passa una part 
d’aquestes 24 hores a la zona il·luminada pel Sol, on és de dia, i 
l’altra part del temps a la zona d’ombra, on és de nit.

L’eix de rotació passa pel pol nord geogràfic i pel pol sud geo-
gràfic. Aquests pols no coincideixen exactament amb els pols 
magnètics, que són els que assenyala una brúixola.

La Terra gira cap a l’est sobre el seu eix de rotació; per això  
veiem sortir el Sol i la Lluna per l’est i amagar-se per l’oest.

La durada del dia i la nit varien al llarg de l’any a causa de la in-
clinació de l’eix de rotació de la Terra.

5 La Terra. Els moviments de rotació  
i de translació

La distància de la Terra al Sol és d’uns  

150 milions de quilòmetres. És l’adequada 

per mantenir una temperatura mitjana  

en la superfície d’uns 15 °C; això permet 

l’existència d’aigua en els tres estats  

(sòlid, líquid i gasós).

13   Venus i Mart no poden 
tenir un cicle de l’aigua  
a la seva superfície. Quins 
factors permeten que  
la Terra sí que tingui una 
circulació de l’aigua?

ACTIVITATS
Part il·luminada 
(dia)

Rajos de sol

Equador

Part en ombra 
(nit)

La rotació terrestre dóna lloc a la successió dels dies i les nits.


