
Hola! Em dic Paxi, i vinc del 

planeta Ally-O, després de fer una visita 

a l’Estació Espacial Internacional

 vull tornar a casa..

Però no recordo el camí, 

m’ajudes?

QÜESTIONS

Cerca el rècord de permanència a l’espai de forma continuada, Cerca el rècord de permanència a l’espai de forma continuada, 

quants dies són?quants dies són?

• Per què creus que els astronautes, com fa en Paxi, tornen al seu planeta?

_______________________________________________________________________________________

>> PISTA: Busca en Paxi pels ordinadors de  l’exposició...

• Com dormen els astronautes? estirats, drets, al revés...________________________________________

• Per què fer esport és tant important a l’Estació Espacial Internacional? __________________________

____________________________________________________________________________________

• Els astronautes es renten les dents a l’espai?   SI     NO     Com?_________________________________

____________________________________________________________________________________

• Com són els aliments que mengen a l’espai els astronautes?____________________________________

Per poder ajudar en Paxi has de demostrar els teus coneixements 

sobre astronàutica!

• Què va ser l’Spútnik? _________________________________

• Quan va arribar la primera persona a la lluna?_________________________________

• Quina va ser la primera estació espacial on va poder viure l’ésser humà? ______________________

• Com es diu el primer ésser viu que va viatjar a l’espai?________________________________

• Qui va fer el primer passeig espacial?_______________________

• Com viatja un ésser humà a l’espai?_________________________________

INVESTIGUEM

ASSENYALEM

Ja hem arribat a Ally-O!
Gràcies per la teva ajuda,

ens veiem per l’univers!

• Encercla les tecnologies que s’han desenvolupat a l’espai.



Recordes els mòduls de la MIR? Ajuda en Paxi a col·locar bé els noms següents:
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Ja ho has completat? 

Fantàstic!

Ens estem acostant

a Ally-O!

Cerca el mòdul base i entra-hi!
Veus l’astronauta? Es diu Yuri!

• Com es diu el lloc on es troba el Yuri? _______________________________

• Quantes sortides o entrades veus?_______________________________

• Quants mòduls hi ha connectats?     1        2         3         4         5

       Escriu el nom d’un dels mòduls ________________Què es feia en aquest mòdul?

_____________________________________________________________________

• Com es diu la nau que es veu en l’acoblament darrere l’astronauta?

____________________________________________________

• Quants astronautes podien viure a la MIR? _______________________

Ara entra al mòdul Kristall
Seu i observa

• Què pots veure a través de la finestra?_________________________________________

• Què és aquest soroll que escoltes?____________________________________________

• Per a què servia aquest mòdul? ______________________________________________

• Quins altres éssers vius trobes en el mòdul?_____________________________________

• Quins experiments creus que hi feien?___________________________

• Per a què servien aquests experiments?______________________________________

RELACIONEM

Ajuda en Paxi a relacionar cada    concepte   amb la seva   pel·lícula.
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COMPLETEMOBSERVEM


