
 

Activitat d'Aula Matemàtiques/ Ciències Experimentals

La rotació del Sol:  
Podem saber quan triga el Sol en girar sobre ell mateix? 

Muntar una pelꞏlícula de les taques solars ens pot ajudar a esbrinar-
ho?

 Primària – 
Cicle Superior

Capacitats/Competències 
Competències Bàsiques: 
2. Competència matemàtica. 
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
5. Competència digital. 
 
Competències de l'àmbit digital: 
- Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats 
d’acord amb les tasques a realitzar. 
- Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i 
imatge en moviment 
- Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses  
fonts i entorns digitals 
- Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
- Competència 8: Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball  
colꞏlaboratiu 
 
Competències de l'àmbit de coneixement del medi: 
- Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i  
analitzar resultats per trobar respostes. 
- Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten. 
 

Indicadors Pensament computacional 
Diagnòstic: Capacitat per identificar el problema i analitzar les dades disponibles.  En relació a 
aquesta proposta, els alumnes han de descobrir en què consisteix el repte, identificar-lo i 
identificar quines possibles solucions poden aplicar. També inclou la identificació dels errors 
quan s’han equivocat. 

Tractar dades. Capacitat per identificar, seleccionar i treballar les dades obtingudes o donades i 
saber-los donar una utilitat pràctica i específica per a la tasca donada. En aquest cas, inclou la 
selecció de dades aptes i significatives per a l'estudi de la rotació solar.�
 

Identificació de solucions: Capacitat per identificar, analitzar i aplicar possibles solucions a un 
problema optimitzant els passos i recursos. En el nostre cas, hi ha una identificació de solucions 
prèvia quan es planteja la programació de Scratch per tal que es programi la rotació solar a 
través de les imatges descarregades. 

Validació de processos: Capacitat per anar validant al llarg del procés i anar aprenent dels 
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errors. A mesura que es van equivocant amb els diferents moviments, ells mateixos rectifiquen i 
al següent cop, ho fan millor. També es validen els processos finalitzats amb èxit. 

Múltiples vies: Correspon a la capacitat de trobar solucions i vies de desenvolupament per més 
d'un camí, que permeti assolir l'objectiu. En aquest cas, en programació sol haver-hi diferents 
alternatives de programació per a executar una o més ordres. 

Organització i patrons: És el cercar semblances entre els diferents problemes o dins un mateix 
problema, reconeixent-les i utilitzant-les per a la resolució del problema. A mesura que avancen 
les ordres de programació, van reconeixent i repetint la necessitat de moviments o seqüències 
repetitives. 

Abstraccions: Reduir la complexitat per a definir la idea principal. Capacitat per representar 
dades a través variables. A l’hora de planificar la programació amb Scratch, han de ser capaços 
de saber trobar un o més camins i fer-ho de la manera més fàcil i eficient. 

Algoritmes: capacitat per automatitzar solucions a través d'algoritmes, aplicant adequadament 
una sèrie de passos detallats que assegurin una solució correcta. 

Seqüències i paralꞏlelismes: Capacitat per ordenar i organitzar passos i processos mitjançant 
seqüències, paralꞏlelismes, etc. A l'hora de dissenyar la programació han de ser capaços de 
saber organitzar les ordres per tal que es succeeixin els fets programats en la seqüència 
correcta. 

 

Objectius 
Els nens a partir d’aquesta activitat han de poder assolir els objectius següents: 
 
• Mostrat una actitud participativa i cooperativa amb els membres del grup, 
• Reconèixer i analitzar el patró de rotació del sol a través de les evidències existents i 
tractament de dades d'aquestes evidències. 
• Utilitzar la tecnologia per interpretar el nostre entorn més immediat 
• Fer una recerca i un tractament científic de dades existents.  
• Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant 
formes de representació, bàsiques. 
• Treballar el Pensament Computacional en haver de fer seqüències de moviment, 
correccions, identificar solucions, validar processos, etc. 
 
 

Descripció 
Aquesta experiència es pot realitzar amb alumnes de cicle superior d’educació primària o 
primers cursos d’educació secundària. En ella els alumnes reprodueixen un descobriment 
científic històric sense saber-ne el resultat previ. En concret, es tracta de muntar una pelꞏlícula 
amb Scratch amb imatges del Sol preses en dies consecutius pel satèlꞏlit de la NASA Solar 
Dynamics Observatory per descobrir quan tarda en girar sobre sí mateix. Al muntar la pelꞏlícula 
observen que les taques del Sol es van movent de posició aparent i, a partir d’aquí, poden 
deduir que l’astre gira sobre ell mateix i poden trobar el període de rotació.  
 
Es comença ensenyant als alumnes els dibuixos i esbossos que va fer Galileu del Sol, sense 
esmentar de quin astre es tracta. Ells mateixos dedueixen que és el Sol i, al igual que Galileu va 
fer, dedueixen que està en rotació ja que la posició aparent de les taques solars que hi va 
dibuixar va canviant amb els dies. Amb una bola de porexpan groga que representi el Sol i una 
xinxeta fosca clavada a la bola per representar una taca es pot escenificar el canvi de posició 
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aparent de la taca a mida que el Sol va rotant. 
 
Si hi ha la possibilitat és molt aconsellable que els alumnes, durant l’activitat, puguin anar a 
l’exterior a observar el Sol amb l’aparell Solarscope (petit telescopi amb el qual es pot veure el 
reflex del Sol i les seves taques sense perill per a la vista).  
 
Un cop feta aquesta introducció i un petit recordatori i intercanvi de coneixements previs, els 
alumnes formen equips de 2 o 3 integrants per distribuir-se als ordinadors. En aquest moment 
se’ls pot ensenyar a accedir a la base de dades d’imatges reals del Sol del satèlꞏlit de la NASA 
Solar Dynamics Observatori. Les poden triar per rangs de dates (és important que n’hi hagi al 
menys una per dia durant un mes seguit). És interessant que cada grup es baixi rangs de dates 
diferents per poder comparar resultats. També es poden tenir les imatges prèviament baixades 
a l’ordinador. Finalment els alumnes poden muntar la pelꞏlícula amb l’Scratch. Amb la pelꞏlícula 
muntada, i coneixent la data de cada imatge, poden deduir el període de rotació del Sol veient 
 el dia que una taca concreta surt per un costat del Sol, i com al cap d’uns dies s’amaga per 
l’altre. En aquest moment acaben de fer el mateix descobriment que va fer Galileu amb els seus 
dibuixos fa 400 anys: descobreixen que el Sol gira sobre ell mateix cada 24 dies 
aproximadament.  
 

 
 
En aquesta experiència els alumnes apliquen el mètode científic i reflexionen sobre com 
l’observació metòdica i sistemàtica dels fenòmens de la naturalesa ens ajuda a entendre el món 
on vivim. Al muntar la pelꞏlícula amb un programa fet per ells amb Scratch, a més, necessiten 
utilitzar esdeveniments per sincronitzar la capçalera, l’inici de la pelꞏlícula i el final i necessiten 
utilitzar seqüències dins d’un bucle per deixar el mateix interval de temps entre fotogrames. 
  
 

Temporització 
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En funció dels coneixements previs en programació per part de l'alumnat, la sessió pot durar 
entre 2 i 4 sessions. Una primera de formació en programació per als alumnes (en cas de no 
tenir experiència prèvia amb Scratch); una segona sessió destinada a l’exposició teòrica de la 
rotació solar i l’observació directa del sol mitjançant el Solarscope (si es disposa). La tercera 
sessió aniria destinada a la recerca i descàrrega de les imatges necessàries per a tenir la 
seqüència temporal del sol durant un mes seguit. Un cop es tenen les imatges ja 
descarregades, es pot començar ja amb la programació de l’Scratch. El final de la 3a i la 4a 
sessió doncs es dediquen a programar la pelꞏlícula i sincronitzar tots els elements i seqüències 
d’aquesta. En passar les pelꞏlícules, es pot plantejar un treball de reflexió individual i grupal 
sobre el treball portat a terme i sobre la rotació solar i dels astres i elements que conformen 
l’univers. 
 

Organització: grups i espais 
Tota la part introductòria i de presentació de l’activitat i el procés d’investigació científica es farà 
davant de tot el grup classe, però l’activitat de recerca de les seqüències fotogràfiques i la 
creació de les pelꞏlícules amb Scratch es portarà a terme en grups de 2 a 3 alumnes distribuïts 
pels ordinadors. Més de tres alumnes, no permet la participació activa de tots els infants i és 
important que tots puguin intervenir per tal d’intervenir-hi significativament. 
Caldrà vetllar per tal que tots els alumnes participin activament en l’activitat i no hi hagi alumnes 
que quedin fora i despenjats o inactius durant l’activitat. 
Tota la part d’introducció i explicació inicial es pot fer dins l’aula i l’observació solar s’ha de fer, 
òbviament, a l’exterior. Per a la descàrrega i creació de les pelꞏlícules són necessaris ordinadors 
per cada grup de 2-3 alumnes. 
 

Recursos 
Durant l’explicació i les exposicions teòriques, tal com es descriu a l’activitat es pot disposar 
d’una bola de porexpan groga i una xinxeta fosca que permeti explicar i demostrar el procés de 
rotació del sol i el canvi aparent d’ubicació de les taques solars. 
Per a l’observació solar seria recomanable disposar d’un Solarscope, ja que amb l’observació 
indirecta és molt difícil d’observar. 
Per a la descàrrega d’imatges i per a treballa en la programació amb Scratch és necessari 
disposar d’un ordinador amb accés a la xarxa cada 2-3 alumnes. El programari de Scratch es 
pot baixar a l'ordinador per treballar «off-line» o bé treballar-hi en línia. 
 

Avaluació 
Per tal de fer l'avaluació de l'activitat, es proposa la següent rúbrica: 
 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Comprensió de 
l’activitat 

No entén el 
funcionament de 
l’activitat. 

Compren les nocions 
bàsiques que es 
treballen en l’activitat.

Entén perfectament 
tota l’activitat. 

Tractament de dades No és capaç de trobar 
imatges significatives 
per descarregar. 

Ha descarregat 
imatges per comparar i 
fer el moviment de 
rotació però són 
fragmentades o 

Treballa i gestiona 
amb imatges suficients 
i ben seqüenciades 
per a mostrar la 
rotació solar 
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insuficients. correctament.  

Descomposició dels 
problemes 

No és capaç de 
fragmentar la 
programació a l’hora 
d’encarar-les. 

Fragmenta a l'hora de 
programar però amb 
dificultats. 

És capaç de 
fragmentar i 
descomposar a l'hora 
de programar. 

Abstracció del 
moviment i 
representació de les 
ordres 

No pot imaginar les 
ordres i traspassar-les 
a llenguatge de 
programació. 

Pot imaginar les 
ordres però té 
dificultats per 
traspassar-les a 
llenguatge de 
programació.

Fa l’abstracció i la 
representa en 
llenguatge de 
programació sense 
dificultats. 

Execució de la 
programació 

No és capaç de 
programar cap pas. 

Pot programar la major 
part dels passos però 
amb alguns errors 

Programa 
perfectament sense 
errors i utilitza 
iteracions, 
condicionals, etc.

Eficiència de 
seqüències i 
algoritmes 

Les ordres no inclouen 
cap iteració ni 
condicional, es fan 
servir massa 
seqüències. 

Es resolen les ordres 
de manera més o 
menys efectiva, però 
es podrien afegir 
iteracions i 
condicionals per 
simplificar-les.

Es resol la 
programació de 
manera eficient i 
eficaç. 

Colꞏlaboració amb 
els companys/es 

No és capaç de 
colꞏlaborar amb els 
companys per assolir 
els objectius. 

Colꞏlabora amb els 
companys però actua 
impulsivament o no té 
en compte les seves 
opinions.

Treballa 
colꞏlaborativament 
consensuant les 
decisions i accions. 

 

 


