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 Primer de tot respon...

• Quina és la diferència entre astronauta i cosmonauta? La paraula cosmonauta es refereix als viatgers

espacials d’origen rus o soviètic. El significat literal és navegant de l’espai exterior. En canvi, la paraula

astronauta fa referència als viatgers espacials d’origen estadounidenc de la NASA.  La definició literal és

navegant dels cossos celestes.

• Qui va ser la primera persona en orbitar la Terra? Iuri Alekséievitx Gagarin va ser el primer cosmonauta

en orbitar la Terra, el 12 d’abril del 1961.

• Qui s’ha passat més temps a l’espai? Valeri Polyakov va aconseguir el rècord d’estància a l’espai

arribant als 14 mesos (437 dies i 18 hores entre 1994 i 1995).

• Quina va ser la primera dona cosmonauta? Valentina Tereshkova va ser la primera dona en viatjar a

l’espai el 6 de juny del 1963.

• Quina és la sonda espacial ha arribat més lluny? La Voyager 1 és la sonda espacial no tripulada de la

NASA que ha arribat més lluny, de fet continua en funcionament.

L’exploració espacial

La MIR

• A càrrec de qui va ser posada en òrbita la Mir? L’estació multimodular va ser posada en òrbita pels coets 

llançadora anomenats Protón 8K82K també designats UR500 ó D1, dissenyats a la dècada dels 60.

• Quan es va llançar el mòdul principal? El 20 de febrer del 1986.

• Quantes missions va dur a terme la Mir i durant quants anys va estar operativa? Va estar en 

funcionament 15 anys i un total de 5510 dies en òrbita, d’aquests, 4592 dies va estar tripulada arribant a 

realitzar 39 missions.

• Què vol dir que sigui una estació multimodular? Significa que està formada per un total de 7 mòduls

diferents, amb 6 punts d’acoblament cadascun, unit i anclat en òrbita per separat.

• Quins van ser els primer tripulants i qui va estar-hi més temps? Els primers tripulants van ser Leonid

Kizim  i Vladimir Soloviev. El cosmonauta que va passar més temps en la MIR en una única missió va

ser en Valeri Poliakov, que s’hi va estar durant 14 mesos.

Missió 1 : observaR

• Actualment, els telescopis espacials més importants són el Kepler i el Hubble. Quina creus que és

la seva funció? El Kepler és un telescopi espacial de la NASA dissenyat per estudiar la Via Làctia amb 

l’objectiu de cercar exoplanetes d’una mida semblant a la de la Terra, on es pugui desenvolupar vida.

El Hubble és un telescopi espacial robòtic que es troba al límit de l’atmosfera orbitant la Terra. És un 

projecte de la NASA i l'ESA on l’objectiu principal és l’observació espacial del nostre planeta.

• Per què creus que són tan importants?  Tots dos aporten molta informació i recerca científica tan de la 

Terra com de l’espai exterior. Proporcionant imatges de l’existència de milers d’exoplanetes, informació 

sobre cometes, ajudant a desenvolupar la teoria actual de l’expansió de l’univers a favor de l’existència de 

la matèria fosca i aportant nombroses proves sobre la teoria de l’existència d’un forat negre al nucli de la 

majoria de galàxies.

• Qui es creia fins ara que va ser l’inventor del telescopi? L’holandès Hans Lippershey.

• Quan es va patentar? Al 1608.

• Com s’anonomenava aquest primer invent? L’ullera per mirar lluny.

• On tenia el taller Joan Roget? A Girona.

• A què es dedicava? Era mestre fabricant d’ulleres.

• Quin va ser l’invent més revolucionari desenvolupat a principis del segle XVII per l’observació

de  cossos que es troben a molta distància? El telescopi. El primer telescopi conegut, del 1608,

és acreditat a Hans Lippershey  tot i que investigacions més recents n’han atribuit el descobri-

ment al científic Joan Roget l’any 1590. Galileo Galilei va millorar-ne el mecanisme prèviament

dissenyat.

Cada activitat té una icona que indica com s'ha de realitzar:

Busca a l’exposició Treballa a l’aulaExplora el museu

Sabies que el primer telescopi va ser inventat a Girona? i que un dels
primers reactors de la història és català?

• Què és un pulsoreactor? És un tipus de motor de reacció o combustió interna que aprofita la sortida de

gasos a gran velocitat per crear moviment en un vehicle.

• Quin any va ser ideat? Al 1917.

• El pulsoreactor només era aplicable als avions? No, també es podia aplicar als automòbils.

• L’has trobat? Indica on està exposat Al vestíbul del mNACTEC.



MissiÓ 2 : EXPLORAR

• Relaciona els diferents  conceptesconceptes amb els rècordsrècords aconseguits.

Primera persona que orbita
la Terra

La persona més jove

La primera dona cosmonauta

La galàxia més llunyana
coneguda

La sonda espacial que ha 
arribat més lluny

La nau més gran construïda

e z8-GND-5296

 Valentina Tereixkova

 Iuri Gagarin

ISS

Gherman Titov

Voyager I

MissiÓ 3 : ASTRES

• Quin és el lluminós més proper a la Terra? el Sol.

• De quin tipus d’astre es tracta? És una estrella de tipus G de la seqüència principal i classe de lluminositat V.

• Quins són els elements químics que predominen en la seva composició? Anomena´n dos. Tres quartes parts

de la seva massa són d’hidrogen i una quarta part és principalment d’heli.

• Quants anys creus que poden viure les estrelles? Els anys que pot viure una estrella depenen de la seva

massa, per exemple les estrelles de mida semblant al Sol poden viure entre 10 i 12 mil milions d’anys. Les més

grans consumiran més hidrogen i per tant, moriran abans (només viuen alguns milers d’anys) i aquelles més

petites consumiran menys i viuran més anys.

• Com creus que moren? El cicle de vida de les estrelles és constant fins que esgoten l’hidrogen. Quan això

succeïx, el nucli de l’estrella es converteix en heli i es va fent més petita i més freda. Les estrelles més grans

utilitzen l’heli com a combustible generant alhora carboni i oxígen. Al generar aquests elements, l’estrella

pren una coloració vermellosa i esdevé una gegant vermella. Quan es queda sense combustible per cremar,

es contrau a una velocitat de 70.000km per segon i finalment explota. Després, l’estrella mor i rep el nom

de supernova, que continuarà brillant durant mesos o anys amb moltíssima intensitat. La fase final és la

transformació d’aquesta supernova en una estrella de neutrons o en un forat negre.

• Quina diferència hi ha entre els asteroides i els cometes? Els cometes són cossos celestes fets per

gel, pols i roques que orbiten seguint diferents trajectòries: el·líptiques, hiperbòliques o parabòliques.

A diferència dels asteroides, els cometes són cossos constituïts per materials que es sublimen quan es

troben a prop del Sol.

• De quin material està fet un cometa? El nucli està format per gel i crea un vel anomenat “coma” al seu

voltant constituït per pols i per gas.

• Quin és el nom del cometa més famós que passa per una òrbita propera a la Terra cada 75 anys

aproximadament? Halley.

Segons la NASA, existeix una missió que consisteix en el redireccionament 
d’asteroides cap a una òrbita propera a la Lluna. 

• Què són els asteroides? Els asteroides són cossos celestes rocosos més grans que els meteorits

però més petits que un planeta. Poden tenir una forma més o menys esfèrica i tenir el seu interior

parcialment diferenciat. D’altres, poden tenir formes més irregulars i podrien ser les restes de planetes

primitius o bé fragments de cossos més grans que s’han desprès a causa de col·lisions catastròfiques.

• Per quins motius creus que aquesta missió és important? Aquesta missió es considera important

ja que proporcionarà molta informació sobre la naturalesa dels asteroides i ajudarà a desenvolupar

tecnologies que serveixin en un futur per desviar-los en cas que fos necessari.

• Entre quins planetes es troba el famós cinturó d’asteroides? La majoria d’aquests asterioides orbiten

entre Mart i Júpiter.

MissiÓ 4 : TECNOLOGIA

• Encercla la resposta correcta de les següents preguntes:

1. Com s’anomena el procés mitjançant el qual la recerca desenvolupada per la cursa espacial s’aplica a
la Terra?

a. Astronàutica terrestre c.Transferència tecnològica

b. Transferència espacial d. Aplicació transferencial

2. Quina és la missió de l’Agència Espacial Europea?

a. Desenvolupar la capacitat espacial europea c. Conèixer més a fons el nostre planeta

b. Divulgar els resultats científics obtinguts d. Garantir recursos econòmics per
la recerca espacial

3. Quina de les següents tecnologies ha estat desenvolupada a l’espai?

a. Ones electromagnètiques c. Nitrocel·lulosa

b. Cèl·lules solars de silici d. Termoplàstic de polietilè



4. Quants estats formen part de l’Agència Espacial Europea?

a. 20 c. 35

b. 22 d. 31

5. Quina de les segúents afirmacions és falsa?

a. L’ESA busca fomentar la indústria a nivell europeu. c. La recerca va destinada també als
ciutadans europeus.

b. El sistema GPS està basat en tecnologia del
programa espacial Mtgseries.

d. Les investigacions sobre la taxa
metabòlica dels cosmonautes serveixen per 
a la recerca sobre malalties degeneratives.

MissiÓ 5 : MATÈRIA FOSCA

Aquesta consistirà en l’estudi de la matèria fosca i de les partícules i les radiacions
 espacials. A partir d’aquestes dades respon les preguntes següents: 

Segons l’ESA, al 2022 es durà a terme la missió Euclid. 

• Quina diferència hi ha entre la matèria fosca i l’antimatèria? La matèria fosca correspon al 30% de la

matèria de l’univers i el seu nom fa referència a la no emissió ni interacció amb la radiació

electromagnètica. Se’n coneix l’existència perquè interfereix en els efectes gravitacionals de les estrelles i

de les galàxies. La seva composició es desconeix però es creu que pot estar formada per neutrins

ordinàris o per les noves partícules elementals anomenades matèria fosca no bariònica. L’antimatèria

és una forma de matèria molt poc freqüent formada per antipartícules. Aquestes antipartícules són, per

exemple, electrons amb càrregues positives i protons amb càrregues negatives que quan es posen en

contacte amb la matèria generen rajos gamma i grans quantitats d’energia.

• Quina particularitat presenten els forats negres? Un forat negre és una regió finita de l’espai, on al

seu interior hi ha molta quantitat de massa molt densa. Aquesta massa és capaç de generar un camp

gravitatori propi del que cap partícula ni llum poden escapar.  Emeten el que s’anomena radiació de

Hawking.

• Què són les nebuloses? Les nebuloses són regions de l’espai formades principalment per heli, hidrogen

i pols còsmica, o restes d’estrelles que ja s’han extingit o encara es troben en procés d’extinció. Aques-

tes nebuloses representen alhora l’origen de moltes estrelles gràcies als fenòmens de condensació i

d’agregació .

• A quin fet deu el seu nom el terme púlsar? Un púlsar és una estrella de neutrons que emet una

radiació molt intensa de forma periòdica. Aquestes emissions es produeixen gràcies a un camp magnètic

molt intens que les indueix. Els períodes d’emissió d’energia estan relacionats amb el període de rotació

de l’objecte ja que les estrelles de neutrons poden girar sobre si mateixes centenars de cops per segon

movent-se a velocitats de 70.000km/s.

Vés al mòdul Kristall i busca l’aparell que apareix a la següent 
fotografia

• Què és? És una cinta de córrer. Per què creus que és important pels astronautes mantenir-se en

forma i fer esport durant la seva estada a l’espai? Els astronautes tenen l’obligació de dedicar

dues hores al dia a fer exercici. Degut al poc esforç muscular que han de realitzar per moure’s en

un entorn sense gravetat, la massa muscular i la densitat òssia és perden molt fàcilment (un 1%

cada mes que s’està a l’espai).

• Com creus que l’utilitzaven si sempre es trobaven en estat d’ingravidesa?  Per realitzar

qualsevol exercici, és necessari que els astronautes es posin uns arnesos que tenen sensor per

detectar la freqüència cardíaca i uns cinturons que simulen la mateixa càrrega que tindrien a la

Terra i els ajuda a mantenir-se sobre el terra i per tant, a no flotar.

Missió 6: PLANETES

• De quin planeta creus que es tracta a simple vista? La Terra.

• És fàcil reconèixer algun element? Si, es poden veure les núvols, el mar, distingir els continents, etc.

• Calcula el pes que tindries si estiguessis al planeta roig seguint la fórmula següent: pes a Mart =

(pes a la Terra/9,81 m/s2) * 3,711 m/s2.    Exemple amb 50kg: (50/9,81)*3.711= 18,41kg

Entra al mòdul Kristall i observa per l’escotilla la
imatge en qüestió.

Gràcies al telescopi espacial Kepler, anteriorment esmentat, s’han descobert el què 
anomenem exoplanetes o planetes extrasolars. 

• Què és un planeta extrasolar o exoplaneta? Un exoplaneta és un planeta que orbita una estrella

diferent al Sol i que per tant, no pertany al Sistema Solar. Són difícils d’observar perquè ens cega la llum

de les estrelles que orbiten, per trobar-los cal fixar-se en les estrelles, ja que aquelles que tenen planetes

orbitant al seu voltant no giren perfectament sobre el seu eix.

• Com s’anomena la missió de la NASA que busca nous exoplanetes? Missió Kepler.

• Per què creus que són importants aquests exoplanetes?  Són importants perquè tenen unes

característiques semblants al nostre planeta i podrien allotjar vida.



Missió 7 : satèl·lits

• Quina d’aquestes dues imatges representa el fet històric conegut com a primer allunatge? La imatge de la

dreta, on veiem la nau Apollo 11 en el moment del llançament el dia 20 de juliol del 1969.

• De quin país provenia la nau? Estats Units.

• Quina d’aquestes dues imatges representa el primer satèl·lit artificial posat en òrbita? La imatge esquerra

en la que es pot veure l’Sputnik posat en òrbita el 4 d’octubre del 1957.

• A càrrec de quin país provenia el satèl·lit? Unió Soviètica.

Aquestes dues imatges representen la cursa espacial viscuda 
entre la URSS i els EEUU. 

A partir d’aquest primer allunatge, hem pogut estudiar amb més detall el nostre 
satèl·lit natural. 

• De quin material està formada la Lluna? La Lluna està composta per un nucli intern sòlid ric en ferro, un nucli 

extern líquid i un mantell compost principalment per minerals fets de magnesi, oxigen i silici. Per tant, seran 

molt abundants els silicats tipus feldspats.

• Calcula el teu pes a la Lluna seguint la fórmula següent: pes a la Lluna= (pes a la Terra/9,81 m/ s2 ) * 1,622 

m/ s2. Exemple amb 50kg: (50/9,81)*1,622 = 8,27kg

• Quina missió de l’ESA va estudiar la superfície d’una de les llunes de Titan? La missió Huygens.

• Quin era el propòsit de la missió de l’ESA “Smart-1”? Realitzar experiments a la Lluna.

Tant l'ESA com la NASA volen instal·lar una base permanent a la Lluna. 

• Quin tipus de base vol instal·lar l’Agència Espacial Europea? Un laboratori.

• Per a què servirà? Per fer recerca i com a base per viatjar a Mart.

• El projecte de la NASA té els mateixos objectius?     SI      NO    Per què? Perquè la NASA vol construir una

base ocupada de manera permanent,

 Segons l’ESA, al 2022 té previst enviar una nau per estudiar les llunes de Júpiter

i descobrir si realment existeixen oceans d’aigua en estat líquid. 

• En el cas que se’n trobés, quina importància creus que tindria científicament aquesta fita? Les llunes de Júpi-

ter Europa, Io, Cal·listo, Ganimedes són considerades una reproducció del Sistema Solar en miniatura. És així pel

fort vulcanisme de Io, la superfície gelada d’Europa i les superfícies rocoses i gelades de Cal·listo i Ganimedes.

En aquestes superfícies gelades és on es busca l’existència d’oceans d’aigua líquida en els que s’hi podria trobar

vida microscòpica molt semblant a la terrestre. Aquest descobriment obriria un nou capítol dins el coneixement

de l’espai ja que validaria la hipòtesis sobre la possible existència de vida fora del nostre planeta.

Missió 8: mir

- La MIR orbitava a una distància d’entre ____________ i ___________km sobre la superfície de la Terra, assolia una òrbita

sencera en ___________minuts i passava de la nit al dia aproximadament cada ____________minuts a una velocitat d’uns 

______________________ km/h.

- El _______________________ servia d’allotjament a la tripulació, controlava i monitoritzava tots els sistemes de l’estació.

- El mòdul Kvant-1 estava dividit en dues àrees: ________________________i __________________________________

- El mòdul Kvant- 2 donava a l’estació una sortida autònoma i específica per activitats_______________________

- La connexió americana de la MIR s’anomenava ______________________________________

- En el mòdul __________________________ s’estudiava la climatologia, l’oceanografia i l’ecologia terrestres.

- La Progress és una nau espacial ideada per __________________________________ a mitjans dels anys 60.

- Durant més de 4 dècades les ____________________ han portat astronautes a l’estació amb un total de 30 missions a la
Mir.

- L’estructura de la MIR està formada per aleació d’alumini lleuger cobert amb capes de ______________________

- La data de llançament del ______________________________ va ser el 20 de maig de 1985.

- Els principals elements que conformen el mòdul Kristall són forns i______________________ i espais astrofísics i geofísics.

Completa les frases amb els
següents conceptes:

300 400

27.000

89,1 47

MÒDUL BASE

DOCKING MODULE

EXTRA VEHICULARS

 VLADIMIR CHELOMEI

 SOYUZ

KÉVLAR

SPEKTR

HIVERNACLES

PRIRODA

LABORATORI ZONA D’EQUIPS DE CONTROL

Completa el següent esquema:



Missió 9 : CIÈNCIA FICCIÓ

Saps distingir la ficció de la realitat?

• Observa aquestes imatges de diferents pel·lícules de ciència ficció i indica allò que és fictici de cadascuna des 
d’un punt de vista científic.

• LE VOYAGE DANS LA LUNE,  George Méliès, 1902: En la pel·lícula els viatgers són llançats mitjançant un canó.

• STAR WARS, George Lucas, 1977-2019: Es representen les espases làser com línies discontinues que fan soroll, 

però a l’espai no hi ha aire i per tant no hi ha mitjà pel qual viatgin les ones sonores, donant lloc a l’absència de so. 

Si no hi ha aire tampoc es poden produïr les explosions de les naus o planetes, ja que sense oxigen no poden 

explotar ni incendiar-se.

• GRAVITY, Alfonso Cuarón, 2013: En l’escena que apareix a la fotografia es pot veure com l’astronauta es troba en 

un ambient sense gravetat i en canvi els seus cabells no floten, la protagonista tampoc porta els bolquers que 

solen portar els astronautes.

• THE MARTIAN, Ridley Scott, 2015: Les postes de Sol a Mart no són ataronjades/vermelloses com les de la Terra 

sinó que són de colors blavosos. Aquests tons són deguts principalment a la pols que hi ha en suspensió a 

l’atmosfera. Aquesta pols provoca que la longitud d’ona de la llum solar que penetra sigui menor donant lloc a 

colors blavosos. A la Terra en canvi, tant la longitud d’ona que penetra com la dispersió, són de valors més elevats 

donant lloc a les coloracions ataronjades/vermelloses.

L’escafandre que porta el nostre protagonista sembla que no és del tot realista per dos motius. El primer és el 

color, no hauria de ser taronja perquè si se l’hagués d’identificar ràpidament seria complicat en un planeta amb 

aquestes tonalitats. El segon motiu és l’insuficient nivell de protecció davant del bombardeig de radiacions ultra-

violades que pateix la superfície de Mart.

En canvi, els vestits que utilitzen dins la nau Hermes s’ajusten molt a la realitat.

Moltes pel·lícules tenen efectes visuals i/o especials però, són diferents?

• Quin tipus d’efectes es van utilitzar per gravar l’escena que

veus a la fotografia?

En aquesta fotografia de la pel·lícula “The Martian” s’utilitzen

els dos tipus d’efectes, per una banda els efectes especials

realitzats durant el rodatge, com el maquillatge del protagonista

o l’estructura mecànica que subjecta l’escafandre i el fa “volar”,

simulant la no gravetat.

D’altre banda també es poden veure efectes visuals com l’ús

de l’anomenat chroma pel fons (la pantalla verda) que en la

postproducció s’edita amb ordinadors.

THE MARTIAN, Ridley Scott, 2015

Completa els mots encreuats 

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Fenomen físic que no es dona a l’espai. 2. Sèrie televisiva que començà el 8 de setembre de 1966.
3. Part de radiació electromagnètica capaç de viatjar per l’espai. 4. Primera pel·lícula de ciència ficció de
la història. 5. Tipus d’energia que s’utilitzarà en el primer viatge a Júpiter segons la pel·lícula “2001 Space
Odyssey”. 6. Primera pel·lícula de la història en què els elements científics són tractats de manera
fidedigne. 7. Nom de la nau de la pel·licula Star Trek. 8. Llibre en el qual es basa la pel·lícula “Apollo 13”. 9.
Estrelles de neutrons que emeten radiacions periòdiques. 10. Teoria introduïda a la pel·lícula “Contact”.
11. Pel·lícula sobre astronàutica hispanocubana titulada” ________ & Sérgei”. 12. Cognom de l’home a qui
Sagan va demanar ajuda per filmar la pel·lícula “Contact”.

HORITZONTAL

1. Sistema desenvolupat per George Pal a la pel·lícula “Destination Moon”. 2. Empresa col·laboradora amb 
l’exposició “Una MIRada a l’espai”. 3. Autor de la teoria que defensa l’existència de túnels a través de 
l’espai. 4. Planeta que orbita al voltant d’una estrella i que forma part d’un sistema planetari diferent del 
nostre 5. Autor del llibre “De la Terra a la Lluna”. 6.Éssers que es creia que vivien a la Lluna. 7. El nom de la 
missió espacial duta a terme un any després de la grabació de la pel·licula 2001 Space Odyssey. 8. Autor de 
la teoria de la curvatura de l’espai. 9. La primera paraula d’aquesta frase: “_________, we’ve had a 
problem!”. 10. A la pel·lícula “Sergio & Serguéi”, què ensenya Sergio? 11. Pel·lícula basada en l’obra de 
l’astrofísic Carl Sagan.

E X O P L A N E T E S

M A R X I S M E

S T E P H E N H A W K I N G

M E D I A P R O

J U L I V E R N E

D Y N A M A T I O N P A

H O U S T O N
S E L E N I T A S

A P O L L O

E I N S T E I N

C O N T A C T

S

D
A

S
L
A

L

U

E

P

A

C

E

D

Y

S

S

Y

Ú

L

S

R

S

T

O

R

N

N

T

E

P

R

S

E

S

A

R

T

R

E

K

T

D
E
C

C

 

O
F

 

U

C

L

E

A

R

L
O

M
O

N

L

U

M

E
R
G
I
O

VERTICAL




