
 PROGRAMANT PLANETARIS AMB SCRATCH
Modelització del procés de resolució del problema

Objectiu / idea inicial: 

Qualsevol gràfic o animació del sistema solar ens inspira a programar un planetari Sol-Terra-Lluna amb Scratch.

Ensenyem als alumnes el planetari fet, sense mostrar el 

codi del programa.

Mireu: http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1350793

(Font: banc d'imatges ITE)
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Primera temptativa
Coneixements que els alumnes mobilitzen:

1. Saben programar un punt que dibuixa una circumferència.

2. Saben situar i llegir les coordenades d'un objecte.

3. Tenen una imatge de les òrbites del sistema Sol-Terra-Lluna.

Simplifiquem el  problema:  primer  programem 

sistema  Sol-Terra.Programem  que  la  Terra  recorri 

una  circumferència  al  voltant  del  Sol.  Mireu: 

http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1764653

Funciona!

Emergència de l'error: 

No volem això! La Lluna va 

a la seva, no segueix laTerra.

Copiem el programa de Terra per a la Lluna, canviem 

les  coordenades  i  ajustem  el  pas.  Mireu: 

http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1764655
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Identificació de l'error

Obstacle cognitiu: una òrbita no és una simple circumferència (o el·lipse). En què consisteix una òrbita ?

Superació de l'obstacle cognitiu amb un aprenentatge intuïtiu sobre la formació de les òrbites.

Els alumnes realitzen les següents activitats:

http://alexandria.xtec.cat

(Curs: Els ulls al cel(1). Jordi Achón. Tema 3: Programa planetaris amb Scratch)

http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1617716

(Fes punteria amb una fona)

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/kepler6.htm

(Posa en òrbita un satèl·lit)

Identificació de l'error:  Programant una circumferència, no es fa una òrbita. Per això la Lluna no segueix la 

Terra.
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Redefinició de l'objectiu del problema

El nou objectiu consisteix en programar una òrbita basada en el que hem aprés sobre les òrbites dels planetes.

És a dir: què el Sol atrau la Terra, i ella és vol escapar per la tangent, i d'aquesta manera la Terra es posa en òrbita 

al voltant del Sol i descriu una circumferència. 

L'objectiu ara és programar una òrbita autèntica. Scratch té la instrucció interessant pels nostre propòsits.

 Apunta cap a ... ( a Moviment), ens servirà per simular l'atracció gravitatòria del Sol sobre la Terra.

Amb les instruccions Gira 90º  i Mou-te ... passos, que ja coneixem, simulem que la Terra s'escapa per la tangent.

Però compte amb l'ordre en què les posem. Mireu:

 http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1764735
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Segona Temptativa

Continuem  simplificant  el  problema,  i  demanem  als  alumnes  que,  amb 

aquestes instruccions, només programin l'òrbita del sistema Sol-Terra. 

Mireu:  http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1765029

Emergència de l'error:

Una vegada executem el programa veiem que, tal com ens esperàvem, la Terra 

orbita  al  voltant  del  Sol,  però  se  n'allunya.  És  a  dir  que  l'òrbita  que  hem 

programat no és estable! 

Tot i això, ja intuïm que el mateix programa el podem aplicar a la Lluna, i que 

llavors sí que seguirà la Terra.
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Identificació de l'error

L'error pot ser que l'angle de 90º sigui un pèl gran, però si el fem més petit, potser la Terra es vagi acostat cap el 

Sol.  Es pot obtenir informació de la distancia entre el Sol i la Terra incorporant un petit programa auxiliar a la 

Terra que combina les instruccions Digues ... (a Aspecte)  i  Distància a ... ( a Sensors).

Mireu: http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1765029

Amb aquest programa podem controlar si la distància que separa la Terra i el Sol creix o decreix, cada vegada 

que variem l'angle. Cal explorar amb diferents angles i veure què passa. Fent això, els alumnes identificaran que 

l'error rau en què no  rectifiquem constantment l'òrbita.:  si  s'allunya, hem de reduir l'angle; si  s'acosta,  l'hem 

d'augmentar. Això ens obliga a redefinir de nou l'objectiu.
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Redefinició de l'objectiu

Obstacle cognitiu: Com programar la rectificació constant de l'òrbita? 

Es tracta de fer estable aquesta òrbita, és a dir: quan la Terra s'allunya d'una distància fixa (140 passos), hem de 

reduir l'angle; i al revés: quan la Terra s'acosta al Sol, hem d'incrementar l'angle. I així per sempre.

Tercera temptativa

Per  vèncer  aquest  obstacle  cognitiu proposem  als  alumnes  que 

defineixin una condició lògica (cert/fals) en una estructura de control.

Si la distància Terra-Sol  > 140, aleshores fer un gir de 89º 

Si la distància Terra Sol < 140, aleshores fer un gir de 91º

Mireu: http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1765171
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Una vegada comprovat que l'òrbita de la Terra és estable, copiem el mateix programa a la Lluna, tot canviant la 

distància i l'objecte al que s'apunta.

Programa de la Terra Programa de la Lluna

Mireu: http://scratch.mit.edu/projects/jachon/1350793
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Les impredictibles temptatives dels alumnes

Manel: http://scratch.mit.edu/projects/manel98/1554468

Durant la primera temptativa, fa una animació amb fotogrames de la Terra-Lluna.

Dani: http://scratch.mit.edu/projects/daannii/1597841

Redueix una mica l'angle i com que la Terra s'apropa molt a poc a poc, dóna l'òrbita per estable.

Deny:  http://scratch.mit.edu/projects/dsanchez/1692701

Una obsessió per la precisió. Angle de gir de la Lluna de 80º, i funciona! 

Catnews: http://scratch.mit.edu/projects/catnews/1574604

Sorprenent! Sense usar les condicions lògiques de control, per tempteig aconsegueix estabilitzar l'òrbita.

Andrea: http://scratch.mit.edu/projects/andrea98/1695226

Integra un satèl·lit a la Lluna, i deu n'hi do l'embolic que es munta.

Barcelona, maig 2011

Jordi Achón

9

http://scratch.mit.edu/projects/andrea98/1695226
http://scratch.mit.edu/projects/catnews/1574604
http://scratch.mit.edu/projects/dsanchez/1692701
http://scratch.mit.edu/projects/daannii/1597841
http://scratch.mit.edu/projects/manel98/1554468


10


