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Les obres de ciència ficció,
no són només una sana

diversió sinó que tenen un
objectiu més seriós:

expandir la imaginació
humana.

Stephen Hawking, 2007
Físic teòric, astrofísic, cosmòleg i divulgador científic
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Molt bé!!
Has acomplert totes les
missions!
Gràcies per la teva
ajuda!

Hola! Soc l’astronauta

CINEMA
I ASTRONÀUTICA

Samantha Cristoforetti, tinc
algunes missions per a tu,
estàs a punt?

Samantha C
ristoforetti (M
ilà, 26 d'abri
l de 1977) és
una pilot d'a
viació, que l'
ESA va sele
ccionar com
astronauta e
a
l 2009, esde
venint la pri
mera dona
italiana i la te
rcera astron
auta de l'Agè
ncia Espacia
l
Europea.
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V

UNA
MIR ADA
A L’ESPAI

Primer de tot respon...
L’exploració espacial
•

Quina és la diferència entre astronauta i cosmonauta? ____________________________________________

•

Qui va ser la primera persona en orbitar la Terra? __________________________________________________

•

Qui s’ha passat més temps a l’espai? _____________________________________________________________

•

Quina va ser la primera dona cosmonauta ? _______________________________________________________

•

Quina és la sonda espacial que ha arribat més lluny? ________________________________________

La MIR
•

A càrrec de qui va ser posada en òrbita la Mir? _____________________________________________________

•

Quan es va llançar el mòdul principal? ____________________________________________________________

•

Quantes missions va dur a terme la Mir i durant quants anys va estar operativa? ____________________

•

Què vol dir que sigui una estació multimodular? __________________________________________________

•

Quins van ser els primer tripulants i qui hi va estar més temps? ____________________________________

Trobaràs una icona en cada activitat que t'indicarà com realitzar-la:
Explora el museu

Busca a l’exposició

Treballa a l’aula

Posa't l'escafandre espacial i comença!!

Completa els mots encreuats

Missió 1 : observaR
El

telescopi espacial Hubble és un telescopi robòtic situat a l'exterior de

l'atmosfera, orbitant al voltant de la Terra a 593 km sobre el nivell del mar.

H
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Va ser posat en òrbita el 24 d'abril de 1990 com a projecte conjunt de
la NASA i de l'ESA.. Durant la seva vida útil ha esdevingut un dels

VERTICAL
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. 12. Cognom de l’home a qui Sagan va demanar ajuda per
filmar la pel·lícula “Contact”.

projectes científcs més importants de tots els temps, ja que pot
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obtenir imatges amb una resolució molt superior als telescopis
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terrestres i eliminar les limitacions atmosfèriques.
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•

Quin va ser l’invent més revolucionari desenvolupat a principis

8

7
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del segle XVII per l’observació de cossos que es troben a molta
distància? _____________________________________________________
•

5

Actualment, els telescopis espacials més importants són el Kepler i el Hubble. Quina creus que
és la seva funció? __________________________________________________________________________

•

Per què creus que són tant importants? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

•
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Saps quina és la diferència entre un i l’altre? _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Sabies que el primer telescopi va ser inventat a Girona? i que un dels
primers reactors de la història és català?
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*PISTA: Visita l’exposició de l’entrada “Catalunya, un país d’enginy i innovació”.
•

Qui es creia fins ara que va ser l’inventor del telescopi? ___________________________________

•

Quan es va patentar?_____________________________

•

Com s’anomenava aquest primer invent? ___________________________________

•

On tenia el taller Joan Roget?____________________________________

•

A què es dedicava? _________________________________________________________

•

Què és un pulsoreactor?_____________________________________________________

•

Quin any va ser ideat?________________________

•

El pulsoreactor només era aplicable als avions?________________________________

•

L’has trobat? Indica on està exposat____________________________

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.

MissiÓ 2 : EXPLORAR

Missió 10 : MOTS ESPACIALS
Has arribat a la teva última missió!

Des de la invenció de la pólvora feta pels xinesos, s'han fet expe-

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

riments amb coets però foren Pedro Paulet(P
aulet erú), Robert Hutchings

Goddard (EE.UU), Konstantin Tsiolkovsky (Rússia) i Hermann
Oberth (Alemanya) els pioners en el seu desenvolupament.

Pedro Paulet va dissenyar i construir el primer motor per a un coet
al 1897.

•

Efectes visuals a la pel·lícula “L’homme à la tête en
caoutchouch “(1901) en la que George Méliès utilitza la
sobreimpressió.

•
•

Els efectes e
specials (SF
X, SPFX o FX
elements que
) són aquells
s’utilitzen en
el cinema o te
aconseguir cr
levisió per
ear ambients
, personatge
impossibles a
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o situacions
la vida real. E
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isuals (VX) só
n tots aquells
que no han e
elements vis
stat obtinguts
uals
a
partir d’un rod
físics. Genera
atge amb ele
lment són afe
m
ents
gits a la fase
exemple: El ch
de postprodu
roma, stop-m
cció. Per
otion...

Visita l’espai “El fotocroma del mNACTEC” i crea efectes visuals!
•

Històricament l’exploració espacial comença amb el llançament de l’Spútnik
per la Unió Soviètica el 4 d’octubre de 1957, des d’aleshores s’han aconseguit
grans fites.
•

Relaciona els diferents conceptes amb els rècords aconseguits.
e z8-GND-5296

Primera persona que orbita
la Terra

Valentina Tereixkova

La persona més jove

Iuri Gagarin

La primera dona cosmonauta

ISS

La galàxia més llunyana
coneguda

Quin tipus d’efectes es van utilitzar per gravar l’escena
que veus a la fotografia? ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Gherman Titov

La sonda espacial que ha
arribat més lluny

Voyager I

La nau més gran construïda

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

MissiÓ 3 : ASTRES

1851, atribuït
El concepte de ciència ficció va ser utilitzat per primer cop al 1851

a William Wilson. Però
e no va ser fins el 1926 en què Hugo Gernsback el va

incorporar a la portada de la revista americana A
" mazing Stories" que se'n
va generalitzar el seu ús.

•

Quin és el lluminós més proper a la Terra?

*PISTA: A l’espai no hi ha gravetat, quin error veus a

_______________________________________

l’escena?

•

De quin tipus d’astre es tracta? ______________________________________

•

Quins són els elements químics que predominen en la seva composició?

_________________________________________________

Anomena´n dos ________________________________________________________________________________

_________________________________________________

•

Quants anys creus que poden viure les estrelles?________________________________________________

_________________________________________________

•

Com creus que moren? ____________________________________________________________________

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? ________________________________________________________________________

•

Per quins motius creus que aquesta missió és important? ________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

GRAVITY, Alfo

nso Cuarón, 20
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_______________________________________________________________________________________________
•

Entre quins planetes es troba el famós cinturó d’asteroides? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________

L' 1 de gener del 1801, l'astrònom sicilià Giuseppe Piazzi descobrí per

casualitat el primer asteroide (Ceres
Ceres), mentre elaborava un catàleg d'estels.
Actualment hi ha més de 200..000 asteroides catalogats i s'ha

observat que almenys un d'ells,Themis,
Themis té aigua
aigua, fet que recolza

la hipòtesi que planteja l'arribada de l'aigua i altres compostos
terrestres des de l'espai, possiblement a través d'asteroides.

THE MARTIAN, Ridley Scott, 2015

*PISTA: L’escafandre que porta el protagonista és l’adequat? Les postes de sol a Mart són com les de la
Terra?
Quina diferència hi ha entre els asteroides i els cometes? ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

•

De quin material està fet un cometa? _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

•

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

•

aproximadament? ______________________________________________________________________________

•

_______________________________________________________________________________________________________

Missió 9 : CIÈNCIA FICCIÓ

MissiÓ 4 : TECNOLOGIA

Saps distingir la ficció de la realitat?
•

El desenvolupament de la tecnologia és
fonamental per la carrera espacial.

El turboreactor Klimov VK-1 va ser un dels motors de reacció més

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.

fabricats al llarg de la història. Desenvolupat per la Unió Soviètica
al 1948 després de la Segona Guerra Mundial, aquest motor va

*PISTA: Com es fa un llançament d’una nau

revolucionar l'aviació de l'època.

a l’espai?

Aquest model es troba dins la col.lecció del museu i esdevé un precursor dels motors de reacció
que uns anys més tard enviarien la MIR a l'espai.

_________________________________________________
_________________________________________________

Al nostre dia dia fem ús de tecnologies que s’utilitzen en l’exploració espacial i
que després s’apliquen a la Terra.

_________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
éliès,
NE, George M
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LE VOYAGE DA
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•

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
b. Transferència espacial

c.Transfarència tecnològica
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
b. Cèl·lules solars de silici
STAR WARS, George Lucas, 1977-2019

*PISTA: Les naus poden explotar i incendiar-se a l’espai? Les espases làser fan soroll ?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

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 següents afirmacions és falsa?
a. L'ESA busca fomentar la indústria a nivell europeu.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

c. Nitrocel·lulosa

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

c. La recerca va destinada també als
ciutadans europeus.
d. Les investigacions sobre la taxa
metabòlica dels cosmonautes serveixen per
fer recerca sobre malalties degeneratives.

MissiÓ 5 : MATÈRIA FOSCA

m
El primer que va utilitzar el concepte matèria
" atèria fosca" fou

l'astrofísic Fritz Zwicky,
Zwicky l'any 1933
1933,, mentre estimava la
massa total del cúmul de Coma; un cúmul de galàxies,

basant-se en el moviment de les galàxies més exteriors..

Graveta

t i Galàx
ies
???

Segons l'ESA, al 2022 es durà a terme la missió Euclid.
Aquesta consistirà en l’estudi de la matèria fosca i de les partícules i les radiacions
espacials.
•

Quina diferència hi ha entre la matèria fosca i l’antimatèria? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

•

Quina particularitat presenten els forats negres? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•

Què són les nebuloses? ________________________________________________________________________

•

A quin fet deu el seu nom el terme púlsar? ________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
L’univers emet una radiació que no és perceptible a l’ull humà
però sí que tindria un efecte nociu sobre el nostre cos si ens
passéssim molt temps a l’espai.

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

Què és? ________________________________Per què creus que és important
pels astronautes mantenir-se en forma i fer esport durant la seva estada a
l’espai? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Com creus que l’utilitzaven si sempre es trobaven en estat d’ingravidesa?
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Completa el següent esquema:

Missió 6: PLANETES

Missió 8: mir
Completa les frases amb els
següents conceptes:
KÉVLAR

DOCKING MODULE
400

PRIRODA

47

27.000

•

De quin planeta creus que es tracta a simple vista? _________________________________________________

•

És fàcil reconèixer algun element? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ZONA D’EQUIPS DE CONTROL
VLADIMIR CHELOMEI

89,1

300

HIVERNACLES

•

Calcula el pes que tindries si estiguessis al planeta roig
seguint la fórmula següent: pes a Mart = (pes a la Terra/9.81

SOYUZ

LABORATORI
MÒDUL BASE

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

m/s2) * 3.711 m/s2.

EXTRA VEHICULARS
SPEKTR

- L’estació 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.

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

- 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 ______________________________________.
El primer planeta extrasolar conegut va ser 51 Pegasi b,
b

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

descobert el 1995 per Michel Mayor i Didier Queloz de

l'Observatori de Ginebra. Des de llavors, se n'han descobert

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

centenars.

- 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.

•

Què és un planeta extrasolar o exoplaneta? ________________________________________________________

•

Com s’anomena la missió de la NASA que busca nous exoplanetes? _________________________________
________________________________________________________________________________________________

•

Per què creus que són importants aquests exoplanetes? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_

Galileo Galilei va observar per primer cop els anells

Missió 7 : satèl·lits

de Saturn el juliol de 1610.

Inicialment Galilei pensà que aquelles estructures
que semblaven orelles eren satèl.lits pròxims a
Saturn. Actualment sabem que són bilions de
petites partícules de gel, pols i pedra.

•

Quina missió de l'ESA va estudiar la superfície d’una de les llunes de Titan? _____________
_____________________________________________________________________________________

•

Quin era el propòsit de la missió de l’ESA “Smart-1”? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

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

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

Quina d’aquestes dues imatges representa el fet històric conegut com a primer allunatge? __________
________________________________________________________________________________________________

•

De quin país provenia la nau?

•

Quina d’aquestes dues imatges representa el primer satèl·lit artificial posat en òrbita? _____________

•

A càrrec de quin país provenia el satèl·lit? _________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

L'Apollo
Apollo 11 fou la primera missió que va aconseguit fer

arribar dos éssers humans a la superfície lunar,. Neil

Armstrong i Buzz Aldrin. Els dos astronautes allunaren al
"MareTranquillitatis" i posaren el peu sobre la superfície
lunar el dia 20 de juliol de 1969.

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

•

Quin tipus de base vol instal·lar l’Agència Espacial Europea?_______________________________

•

Per què servirà?______________________________________________________________

•

El projecte de la NASA té els mateixos objectius?

SI

NO Per què? ________________________

_____________________________________________________________________________________
Segons l'ESA, el 2022 s’enviarà una nau per estudiar les llunes de Júpiter i

•

De quin material està formada la Lluna?___________________________________________________________

•

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.

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?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

