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La Lluna, astre de la nit 

 

 

 
La lluna és un planeta? 

 

No, la lluna no és un planeta. Els planetes són esferes que es componen de 

roques i gas i que giren al voltant d'una estrella. 

La terra gira al voltant del Sol, una estrella, per tant sí és un planeta. 

Però la Lluna no gira al voltant del Sol, sinó al voltant de la Terra. La lluna 

és un satèl·lit de la Terra. 

 

Es pot respirar a la Lluna? 

 

No és impossible. Com que a la lluna no hi ha atmosfera, tampoc hi ha aire. 

La Lluna no pesa prou per retenir al seu voltant els gasos que formen 

l'atmosfera. A l'univers, tots els objectes s'atrauen. Aquesta atracció és 

la força de la gravetat. La de la lluna és tan feble que no pot retenir una 

atmosfera al seu voltant. 

 

Fa calor a la Lluna? 

 

A la part exposada al Sol, la Lluna arriba als 120ºC, però la que roman a la 

foscor és a -150ºC. Fa molt més fred que als pols de la Terra! 

Al nostre planeta, les temperatures són molt més suaus gràcies a 

l'atmosfera. 

 

 



Cràters 

Aquestes taques rodones són els cràters, que es van formar per la 

caiguda de meteorits. Els més grossos fan més de 200km de diàmetre; 

són una mica més grans que tot Catalunya ! 

 

Mars 

Les taques de la lluna es van batejar fa molts anys com “mar de la 

tranquil·litat” o “llac dels somnis”. A hores d'ara 

sabem que són planures i que no hi ha aigua liquida a 

la Lluna. 

 

Primer aterratge a la lluna 

Al mar de la Tranquil·litat, van posar el primer mòdul 

espacial tripulat. Fou el 21 de juliol de 1969. Per 

primer cop, l'home caminà per la Lluna. 

 

La cara oculta de la Lluna 

Des de la Terra, sempre veiem la mateixa cara de la Lluna. Durant molt 

temps l'home volia saber com era la seva cara oculta. El 1959, una sonda 

espacial soviètica va prendre les primeres fotos d'aquesta cara invisible 

per a nosaltres. 

 

Astronautes a la Lluna 

Entre el 1969 i el 1972, va haver-hi sis missions tripulades a la Lluna. 

Gràcies a aquests 12 homes van poder-la explorar i estudiar-ne la 

superfície i també portar a la terra 382 quilos de roques lunars. 

 

Roques lunars 

Els investigadors observaren pel microscopi mostres de roques lunars i 

descobriren que els minerals que componen el terra lunar s'assemblen als 

de la terra, però no es reparteixen de la mateixa manera. 
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Comprensió lectora: 
 
 
1. La lluna és... 

□ un planeta 

□ una esfera 

□ una estrella 

□ un satèl·lit 
 
2. A la Lluna no es pot respirar perquè...   

□ no hi ha aire 

□ no hi ha atmosfera ni aire 

□ no hi ha gravetat 

□ no hi ha gasos 
 
3.  A la part que no li dona el sol la temperatura de la Lluna pot arribar a ... 

□ 120*C 

□ -120*C 

□ 150*C 

□ -150*C 
 
4. Els cràters més grans de la Lluna poden arribar a tenir... 

□ menys de 200m 

□ més de 200km 

□ 200km 

□ menys de 200km 
 
5. L'home va arribar a la Lluna... 

□ l'any 1972 

□ l'any 1969 

□ l'any 1996 

□ l'any 1956 
 
6. A la Lluna... 



□ hi ha dos mars d'aigua salada. 

□ hi ha el Mar de la Tranquil·litat que és d'aigua dolça 

□ no hi ha mars amb aigua 

□ hi ha el Mar dels Somnis amb aigua dolça 
 
 
7. Des de la Terra sempre veiem 

□ tota la Lluna 

□ les dues cares de la Lluna 

□ la cara oculta de la Lluna 

□ no veiem la Lluna 
 
8.Canvia la paraula subratllada per la més adequada: 
 

Entre el 1969 i el 1972 va haver sis missions tripulades a la Lluna 
 

□ viatges 

□ coets 

□ astronautes 

□ investigacions 
 
9. Entre el 1969 i el 1972 van viatjar a la Lluna... 

□ 6 astronautes 

□ 382 astronautes 

□ 12 astronautes 

□ 3 astronautes 
 
10.Les roques lunars estan fetes de... 

□ sorra 

□ roques 

□ minerals 

□ aigua 
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PRIMER VIATGE A LA LLUNA 
 

 

 

 Continua la història: 

 

 

Ja estem preparats pel llançament, comença el compte enrere. Tres. Dos, 

un...  

 

______________________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 


