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Ganimedes un jove troià, els déus el van segrestar perquè 

el trobaven molt guapo, el van obligar a que es passes 

tota la seva miserable vida omplin les copes en els 

banquets de els déus més importants. Al final, els déus 

van cansarse d’ell i van decidir transformarlo en la 

constel·lació d’Aquari.



Ganimedes                              Aquario
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ESFERA CELESTE
És una esfera ideal, de radi indefinit, concèntric amb la terra, i on es  
poden representar els diferents cossos celestes.



ELS SIGNES DEL ZODIAC
Les 12 constel·lacions del zodíac, són una part de les 88 constel·lacions modernes. Cada un dels quatre 
elements que constitueixen el zodíac fan referència a un dels elements que, segons l'astrologia, dominen 
la personalitat de cada ésser humà: foc, aigua, terra i aire.(Àries, Taure, Bessons, Càncer, Lleó, Verge, Balança, 
Escorpió, Aquari i Pêixos) i una altra que es diu Ophiuchus



L’ECLIPTICA
L'eclíptica és la línia corba per on «transcorre» el Sol al voltant de la Terra, si «moviment aparent» vist 
des de la Terra. Està formada per la intersecció de l'plànol de l'òrbita terrestre amb l'esfera celeste. És 
la línia recorreguda pel Sol al llarg d'un any respecte de l' «fons immòbil» de les estrelles. El seu nom 
prové de el llatí eclíptica (línia), i aquest de el grec ἐκλειπτική (ekleiptiké), relatiu als eclipses.

El pla de l'eclíptica és el pla mitjà de l'òrbita de la Terra al voltant de Sol. Conté a l'òrbita de la Terra al 
voltant del Sol i, en conseqüència, també al recorregut anual aparent de el Sol observat des de la 
Terra. Aquest pla es troba inclinat uns 23 ° 27 'pel que fa a mapa de la l'equador terrestre.

Formalment, el pla de l'eclíptica és el pla perpendicular a el moment angular de el sistema Terra-Lluna 
en el seu moviment al voltant del Sol que passa pel centre de la Terra, i l'eclíptica la intersecció 
d'aquest pla amb l'esfera celeste.

L'òrbita de la Terra al voltant del Sol defineix el plànol que conté a l'eclíptica i, per tant, el de el 
moviment aparent de el Sol vist des de la Terra.



   INFORMACIÓN SOBRE EL ZODIAC

El zodíac és la regió de l'esfera celeste per on passa l'eclíptica, i on s'hi poden trobar els planetes. El seu 
nom fa referència al fet que les constel·lacions que hi veien els grecs es corresponien, en general, a 
animals reals o mitològics (zoos ⇒ zodíac).[1][2]

Les 12 constel·lacions del zodíac, són una part de les 88 constel·lacions modernes. Cada un dels quatre 
elements que constitueixen el zodíac fan referència a un dels elements que, segons l'astrologia, dominen 
la personalitat de cada ésser humà: foc, aigua, terra i aire.

La primavera i el zodíac - Facebook
pt-pt.facebook.com › videos › la-pr...

https://ca.wikipedia.org/wiki/Esfera_celeste
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Planetes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Constel%C2%B7laci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Zod%C3%ADac#cite_note-Sapiens-1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Zod%C3%ADac#cite_note-RBA-2
https://pt-pt.facebook.com/mcngranollers/videos/la-primavera-i-el-zod%C3%ADac/884358085370827/
https://pt-pt.facebook.com/mcngranollers/videos/la-primavera-i-el-zod%C3%ADac/884358085370827/


D’ON HEM TRET LA 
INFORMACÍO

De internet, del word de català i de la informació 
que ens havia fet buscar la Montse.



MOLTES GRÀCIES PER 
ESCOLTAR-NOS

   Fins la propera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Com guiar-nos per les 
constel· lacions?

ARNAU PUJOL 
 EDUARD DOMINGUEZ

5C
21/2/2021



Primer hem de localitzar l’ Óssa major, que té forma de carro.  Ens situem a la 
punta desde les dos estrelles de l'extrem i amb dos dits pujem la seva 

distancia 5 vegades fins que arribem a l’ estrella polar, ara ja sabem on està 
el nord. Podrem situar a l’ Ossa menor , l ‘est l’ oest i el sud.



ESTRELLA POLAR SUD DE LA TERRA

El primer que has de saber és que aquesta 
tècnica d'orientació només és vàlida en l'hemisferi 
sud, ja que l'estrella Polar (o Polaris) és visible 
només des d'aquesta part de la planeta (en 
aquest altre article t'expliquem com orientar-te en 
l'hemisferi nord) . Per tant, Polaris ha estat un 
punt de referència clau en l'orientació nocturna de 
navegants, indicant de manera fidedigna on es 
troba el nord veritable. Un cop localitzada, i 
posicionant-nos de cara a ella, sabrem que a la 
nostra dreta es troba a l'est, a l'esquerra l'oest, i a 
la nostra esquena al sud. Es lo mateix que abans 
però amb el sud de la tera. 
.



Don hem tret la informació? 

Hem tret la información de wikipedia i 
google.  



Moltes gràcies per la vostre atenció  



EL� ��T��� JA�� ��T�A��R � A��� �OD�, 5è C



ÍN�E�:
1:Per ��è b�i�l�� ��s e���l�?
2:Què són e�� �s���s?
3:Què en� �� �g�a��t
4: D’ on ��� t���  la ����r�a���
5:Fin��



Per ��è b�i�l�� ��s e���l�?

Ci�n�ífic� �e t���� le� èpo���� s’ha� �r����ta� ��
ma����, pe� ��è b�i�l�� ��s e���l� �� són �o���s
fo����s i ���n�� �e p���? Nom���s�� e�t����
de���t��� qu� ��� fe� ��� b�i�l�� ��s e���l�,
ti��r��� �u�  �s�o�b���-lo� 2 ve����s a� ���,
i �g�a���n� ��s �i ���ríem �� ��te��� �m� u�
es����d�a� � c��a ��r�, i t�� �i�í en� ��n��i��
un� ���er���� l�u�.
Però de��rés �'an����za� �� r�i� �� l���
es���.la�,ci���ìfic� �e M�s���hu���t� �
ma����pe�� �� ha� �r���� un�  ���s�àn�i�
de���n��u��,vi���s� i fl�r���en�,i �m���s�e�
d’AD�.Tot ���b�� �u� �s �a�� d� u�
ex���t���es���, ja ��� �o �s ���an�.



Què són e�� �s���s?
Un e���l �� u� �s��� ma���� i l����nós �o�m�� ��r
el ���s��. Són  ��an� ��s��� de ����s,p�i�c����
-me�� d’ hi���g�� i ��l� �u� ��et � ���vés �e ��
l�u�. El� e�t��� �s �o��n ���s�ifi��r ���on ���
di����on�: Sup����ga��s,ge���t�,mi���n�,pe���s �
na��.
NO��� � SU��� N��E�.
Són e��r����s �u� ��p�o��n � �e���n �a�t� �’el��� a
l’es���.
FO���C�Ò
Les ���r���es � �’in����or �� ��s �a�àxi��, es ����n a
ba�� �’un ��� d��e� c�� � e� n����os��.
Les ���r���es ��� � co� ��s ���an�, ne���� i m����.



QU� ��� HA ����DA� �
QU� ��  E�S  �� ��RA���
En� �a �g���at ��� !!!

QU� �� E�S �� ��RA���
No �n� �� ag����t �e��r ��e ��s��� la
in���m��iò.



D’ ON ��� T��� LA
IN���M��IÓ

Hem ���t �� i�f����ciò de ����le, wi����di� �
l’en���l��èdi� ��� a n��� .

FI���
G�ÀCI�� ��R �A ��S��� AT����Ó
ES����M �U� �� HA�� ��RA���!!!!



què són les constel.lacions i 
com es van crear?

Blanca Molina,Nora Porta,Helena Perez 



     què són les constel.lacions?

:Una constel·lació és un grup d'estrelles que pren una forma imaginària 
al cel nocturn.Són usualment anomenades en honor a caràcters 
mitològics,persones,animals,i objectes.En diferents parts del món ,la 
gent ha inventat diferents formes per als mateixos grups d’estrelles 
brillants. A part dels noms propis tradicionals (d'origen grec, llatí o 
àrab, normalment), els estels de les constel·lacions reben un nom 
format per una lletra grega en minúscula, començant per α, i 
seguint amb l'alfabet grec per ordre decreixent.

NORA PORTA



BLANCA MOLINA MARTORELL

● En total el sistema solar consta de 88 constel·lacions.

● Els científics per determinar-ne la posició, divideixen les constel·lacions 

en 12 parts iguals anomenades “cases”.

● Es creu que es van descobrir quan la civilització es va adonar que el Sol i 

la Lluna tenien un efecte directe sobre les marees, el clima i les estacions.



:

   COM ES VAN CREAR?
Les constel·lacions no tenen un orígen específic,els humans les van anar 
utilitzant com part de la seva cultura .S'han anat utilizant de diferentes maneres 
com per exemple,guia de navegació.

A partir de las constel·lacions s' han anat formant històries i llegendes   etc. 
Antigues civilitzacions s'han anat imaginant figures que les estrellas formen.

Desde la terra sembla que estiguin a prop però en realitat estan a milions d'anys 
llum.

             Helena Pérez Jiménez



AQUÍ ALGUNES FOTOS D’UNES 
CONSTEL·LACIONS MÉS FAMOSES

HELENA P.J



Mapa de les constel·lacions més 
conegudes i la seva posició al cel.

Foto del cel estrellat.
Mapa de les constel·lacions de l’hemisferi nord

Blanca Molina Martorell



FI
 GRÀCIES PER 
ESCOLTAR-NOS

Blanca Molina
Helena Pérez 
Nora Porta



Per què cada
 constel·lació 

té un nom?

PATXI MONTEJO I JULI VALS
5E C ESCOLA ARGENTONA



 Les constel·lacions són agrupacions d´estrelles 
que aparentment formen una figura.

El seu nom serveix 
per poder identificar-les.



Algunes constel·lacions importants

.

Ossa major ( o carro) 
i Ossa menor



Orió



Pegasus



Leo



Sagitari



Escorpí



Aries



Moltes gràcies per la 
vostra atenció!!!



LES CONSTEL·LACIONS I LA 
RELIGIÓ

Nora Requena i Núria Ollés
5è C



ÍNDEX
★ Què representen?
★ Què eren les constel·lacions segons la religió? 
★ D’on venen els noms de les constel·lacions?
★ Mites de constel·lacions



QUÈ REPRESENTEN LES CONSTEL·LACIONS?

Representen una de les tradicions més antigues de la humanitat, s’ajunten 
ciència, religió i mitologia i cultura

Nosaltres explicarem una part de  la religió i la mitologia



SEGONS LA RELIGIÓ, QUÈ REPRESENTEN LES 
CONSTEL·LACIONS?

Els romans, els grecs i altres pobles creien que les constel·lacions són 
llegendes que coloquen els déus o deesses al cel.                                                                                                                                          

 

LLEÓ  (LEO) 

OSSA MAJOR  
(URSA MAJOR)



D’ON VENEN ELS NOMS DE LES CONSTEL·LACIONS?

★ El nom de constel·lació ve del llatí constellatio

★ Els noms de les constel·lacions vénen del llatí o àrab.



MITES DE CONSTEL·LACIONS



OSSA MAJOR I OSSA MENOR

Cal·listo era una ninfa a la que Zeus va seduir i va tenir un fill amb ell. Hera, la dona de Zeus es va 
enfadar i va convertir a la Cal·listo en ossa, i al seu fill Arcas també. Zeus com que eren el seu fill i 
la seva amant els va posar al cel crean així a l’ossa major (Cal·listo) i l'ossa menor (Arcas).



ORIÓ I ESCORPÍ

Orió era un gran caçador, un dia va anar a caçar amb la deessa Àrtemis (Diana), ell la va 
intentar seduir. A Àrtemis això li va fer enfadar i va fer que un escorpí el piqués al taló. 
Després d’això va morir i Àrtemis se’n va penedir i li va demanar a Zeus el convertís en  
constel·lació. Zeus va colocar Orió amb els seus dos gossos molt lluny d’Escorpí. Per això 
Orió es veu a l’hivern i Escorpí a l’estiu.





Com es mouen les estrelles?  

Biel, Marc i Moha
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Com es mouen les estrelles? 

Encara que veiem les estrelles immòbils en el cel,  es mouen a gran 

velocitat, però com que hi ha una distància enorme entre elles i estan molt 

lluny de nosaltres, sembla que no es moguin.  La Terra gira i, mentre ho fa, 

les estrelles surten per l'horitzó oriental i es posen en l'occidental.



Com es va descobrir que  es mouen?

Per molt que les estrelles sembla 
que no es moguin, en realitat uns 
científics van demostrar que sí. Fa 
un temps van fixar un punt on hi 
havia una estrella i després de 
dècades, van mirar el punt on 
estava la estrella, i ja no hi estava. 
A simple vista les estrelles i els 
planetes es diferencien perquè els 
planetes es mouen més ràpid



En quin costat es mouen les estrelles?

Fa la impressió que les estrelles estan quietes, però en realitat es 
mouen al mateix temps i cap a la mateixa direcció que el sol.



Quina es la estrella que menys es mou?

És la Ossa Menor



Quina estrella és la que es mou més?

US 708 que es mou a 1.200 quilòmetres per segon 
(més de 4 milions de quilòmetres per hora)



A on hem tret la informació?

Google i Wikipedia



GRÀCIES PER ESCOLTAR-NOS


