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1. PRESENTACIÓ
Personatges en Joc és una col•lecció de jocs 
d’ordinador que té per objectiu donar a conèixer 
personatges, sovint poc coneguts, de la història de la 
ciència, la tècnica, les arts, etc., de Catalunya. Al vol-
tant de l’eix temàtic que representa el personatge i 
el seu context històric, s’aprofita el joc per treballar 
diversos aspectes del currículum que es poden am-
pliar a l’aula.
El setè joc de la sèrie està centrat en Eduard Fontserè. 
Inicialment està pensat per a nens i nenes que cur-
sen el cicle superior d’educació primària, però tam-
bé s’escau per a l’alumnat de primer cicle d’ESO. 
L’objectiu d’aquest joc és donar a conèixer aquest 
personatge i la seva carrera com a científic, especial-
ment la seva feina en l’àmbit de la meteorologia.
Eduard Fontserè (Barcelona, 1 de març de 1870 - Bar-
celona, 18 de setembre de 1970) pot considerar-se el 
pare de la meteorologia a Catalunya, tot i que també 
va desenvolupar la seva carrera professional en altres 
ciències, concretament la sismologia i l’astronomia.
Es va doctorar en Ciències Físiques l’any 1893 i tot 
seguit va passar a ser l’encarregat de l’observatori 
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
Des d’aquesta institució, situada a la Rambla de Bar-

celona, es va encarregar, també, del Servei Horari, que 
fixava l’hora oficial de la ciutat.
Més endavant, va ser l’impulsor del projecte de cons-
truir l’Observatori Fabra, a la muntanya del Tibida-
bo de Barcelona. Per fer-ho, va actualitzar els plànols 
dibuixats per l’arquitecte Josep Comas i va rebre el 
finançament de l’exalcalde de la ciutat Camil Fabra. 
L’observatori fou finalment inaugurat l’any 1904 i 
continua funcionant actualment.
Més endavant, també participà en el projecte de crea-
ció de l’Observatori del Turó de l’Home. Va ser una 
tasca que va durar anys a causa dels nombrosos pro-
blemes i complicacions en el projecte i en la cons-
trucció de l’observatori. L’any 1929, Fontserè deci-
dí dedicar-hi més temps i, gràcies als seus esforços, 
l’observatori fou inaugurat el 1932.
Paral•lelament, durant la seva carrera professional, 
Fontserè també va participar en altres projectes. Un 
dels més destacats va ser la seva col•laboració en la 
impressió de la primera radiografia feta a l’Estat es-
panyol. Per altra banda, la que probablement va ser 
la seva aportació a la ciència més important fou la 
creació del Servei Meteorològic de Catalunya, que va 
fundà l’any 1921 i dirigí fins a l’any 1939.



2. Competències bàsiques que es trebal-
len

A continuació es presenten les competències 
bàsiques i els objectius, els continguts i els criteris 
d’avaluació relacionats amb les àrees vinculades 
al joc. S’han extret directament del currículum del 
Departament d’Ensenyament (Decret 119/2015, 
de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària). 

Competències bàsiques de l’àmbit 
lingüístic

Dimensió: comprensió lectora 

1. 

Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
escolars en diferents formats i suports. 

2. Aplicar estratègies de comprensió per 
obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el 
contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat 
del text i el propòsit de la lectura. 

3. Utilitzar, per comprendre un text, 
l’estructura i el format de cada gènere textual i 
el component semàntic de les paraules i de les 
estructures morfosintàctiques més habituals. 

4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la 
informació per adquirir coneixement propi.

• El joc desenvolupa la competència lingüísti-
ca amb la lectura de les diverses informacions 
que cal llegir per anar avançant i aprenent as-
pectes històrics i geogràfics, i també la competèn-
cia audiovisual amb la interpretació dels contextos 
visuals de les diverses pantalles.

Competències bàsiques de l’àmbit 
matemàtic 

Dimensió: resolució de problemes

1. Traduir un problema a una representació 
matemàtica i emprar conceptes, eines i estratè-
gies matemàtiques per resoldre’l. 

2. Donar i comprovar la solució d’un prob-
lema d’acord amb les preguntes plantejades. 

3. Fer preguntes i generar problemes de caire 
matemàtic. 

Dimensió: raonament i prova

4. Fer conjectures matemàtiques adients en 
situacions quotidianes i comprovar-les. 

5. Argumentar les afirmacions i els processos 
matemàtics realitzats en contextos propers. 

Dimensió: connexions

6. Establir relacions entre diferents con-
ceptes, així com entre els diversos significats d’un 
mateix concepte. 

7. Identificar les matemàtiques implicades 
en situacions quotidianes i escolars i cercar 
situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes.

8. Expressar idees i processos matemàtics de 
manera comprensible tot emprant el llenguatge 
verbal (oral i escrit). 

9. Usar les diverses representacions dels 
conceptes i les relacions per expressar matemàti-
cament una situació. 

10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, 
de manera ajustada a la situació, i interpretar les 
representacions que ofereixen.

• En el joc es plantegen alguns problemes 
matemàtics relacionats amb situacions quo-
tidianes. El simulador de clima permet que es 
comprovi com diferents valors, en aquest cas 
climàtics, poden influir en els fenòmens que s’hi 
reprodueixen.

Competències bàsiques de l’àmbit de 
coneixement del medi

Dimensió: món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 
resultats per trobar respostes.

2. Analitzar paisatges i ecosistemes, tenint en 
compte els factors socials i naturals que els con-
figuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Dimensió: tecnologia i vida quotidiana

3. Utilitzar materials de manera eficient amb 
coneixements científics i criteris tecnològics per 
resoldre situacions quotidianes.

• Es posa èmfasi en la importància del 
treball i la recerca científica. Els usuaris hauran 
d’utilitzar el simulador de clima i dur a terme 
activitats diverses relacionades amb el clima. 
D’aquesta manera estaran desenvolupant a la 
vegada competències tecnològiques i del medi 
natural.



Competències bàsiques de l’àmbit digi-
tal 

Dimensió: instruments i aplicacions

1. Seleccionar, utilitzar i programar disposi-
tius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb 
les tasques que cal dur a terme. 

Dimensió: tractament de la informació i organit-
zació dels entorns de treball i d’aprenentatge

2.  Cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital tot considerant diverses fonts i entorns 
digitals. 

3.  Construir nou coneixement personal mit-
jançant estratègies de tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions digitals.

• Es potencia l’aprenentatge d’habilitats i 
estratègies en tecnologies digitals. Els usuaris, 
a part de jugar al joc, també poden visitar altres 
llocs web, d’on podran aprendre més coses re-
lacionades amb el clima, el context i el moment 
històric en què es desenvolupa el videojoc.

3. Continguts i criteris d’avaluació de les 
àrees relacionades amb el joc

Àrees relacionades

El joc està relacionat amb les àrees de llengües, 
coneixement del medi natural, social i cultural, i 
matemàtiques.

Llengua catalana 

Continguts clau

a. Tipologia textual: textos narratius, descrip-
tius, expositius, instructius, conversacionals, 
predictius… 

b. Estratègies per a la comprensió: fer predic-
cions, connexions del text amb el que se sap, fer-
se preguntes, visualitzar què pot passar, resumir, 
etc.

c. Lèxic: vocabulari usual i específic.

d. Textos digitals: 

o Textos dinàmics. 
o Hiperlectura no seqüencial. 
o Multimodal: escrit, imatge fixa, 

imatge en moviment, àudio… 

Criteris d’avaluació

• Comprendre tot tipus de missatges orals 
que es produeixen en les activitats d’aula, en 
situacions d’aprenentatge i en la vida quotidiana, i 
en diferents suports. 

• Comprendre i extreure informacions rel-
levants de textos escrits i audiovisuals adequats a 
l’edat i presentats en diferents suports.

Coneixement del medi natural i del medi 
social i cultural 

Continguts clau

e. Utilització de les tecnologies digitals per 
cercar i seleccionar informació i simular processos 
científics. 

f. Registre, representació gràfica i interpre-
tació de dades meteorològiques bàsiques.

g. Principals riscos mediambientals relacio-
nats amb el clima.



Criteris d’avaluació

• Observar l’entorn i identificar relacions 
senzilles entre els elements que en formen part, 
distingint els elements humanitzats i els naturals. 
Valorar la importància de respectar i protegir el 
medi.

• Analitzar els elements físics i humanitzats 
dels paisatges i dels principals factors de canvi 
produïts per processos naturals i per l’activitat 
humana al llarg del temps. 

Matemàtiques 

Continguts clau

h. Desenvolupament d’estratègies de càlcul 
mental amb nombres naturals, fraccionaris i deci-
mals.

i. Selecció adequada del tipus de càlcul 
segons la situació: càlcul mental, càlcul escrit, 
calculadora i altres dispositius digitals. 

Criteris d’avaluació 

• Valorar la quantificació en situacions de la 
vida real com un aspecte que afavoreix la com-
paració, l’ordenació i la classificació. 

• Cercar amb criteri les regularitats i els 
canvis que es produeixen en una col•lecció o una 
seqüència. Fer conjectures i comprovar-les.



4. Orientacions pedagògiques per a la 
utilització del joc 

4.1. Introducció

La setena entrega de la sèrie Personatges en Joc 
tracta sobre el meteoròleg català Eduard Font-
serè.

El videojoc té l’objectiu d’explicar alguns fets de la 
vida del personatge, situant-los en el seu context 
històric i, al mateix temps, descrivint les tasques i 
els projectes en què va treballar: participació en la 
construcció de l’Observatori Fabra i el del Turó de 
l’Home, creació del Servei Meteorològic de Catalu-
nya, etc.

El joc està estructurat en pantalles (joc de plata-
formes, activitats de pregunta-resposta, puzles i 
simulador de clima) relacionades amb situacions 
climàtiques diferents. Eduard Fontserè es troba 
personatges, alguns d’ells basats en persones 
que efectivament va conèixer durant la seva vida 
o que van coexistir en el mateix període, que li 
faran preguntes sobre algunes d’aquestes condi-
cions climàtiques i sobre la seva carrera científica. 
Per ajudar-los haurà de respondre i solucionar 
les pantalles mencionades anteriorment i sumar 
punts que li permetran avançar en el videojoc.

4.2. Normes de funcionament

La primera vegada que es juga al videojoc s’ha de 
superar cada pantalla i activitat per poder pas-
sar a la següent. Un cop s’hagin superat, s’hi pot 
tornar a jugar des de la pantalla que es prefereixi.

El videojoc té diverses parts diferenciades. D’una 
banda, el personatge d’Eduard Fontserè ha d’anar 
superant pantalles d’un joc de plataforma. Cadas-
cuna d’aquestes pantalles estarà precedida per 
un diàleg amb algun personatge i farà referència a 
una condició climatològica diferent, i s’hauran de 
superar alguns reptes relacionats amb aquestes: 
utilitzar un parallamps, drenar aigua, etc. També, 
s’hauran de recollir flascons, que donaran punts 
per poder progressar en el joc.

En acabar el joc de plataformes apareixeran dife-
rents tipus d’activitats que s’hauran de superar 
per guanyar punts i progressar en el joc. Aquestes 
són:

• Activitats tipus test: es faran preguntes 
tipus test, amb tres possibilitats de resposta, rela-
cionades amb la condició climatològica que s’ha 
trobat el jugador en el joc de plataforma o en els 

diàlegs entre Eduard Fontserè i algun dels person-
atges. Ocasionalment, algunes d’aquestes pre-
guntes faran referència a continguts curriculars 
del nivell dels usuaris (darrer cicle de primària): 
preguntes de llengua, matemàtiques, etc.

• Puzles: els usuaris es trobaran puzles que 
hauran de resoldre. Es tracta d’imatges, fragmen-
tades en vuit peces, de paisatges on apareixen 
representats els fenòmens meteorològics. Els usu-
aris hauran d’endreçar aquestes peces per poder 
veure la imatge completa. Es disposa d’un temps 
concret per endreçar el puzle.

• Joc de memòria: apareixeran un seguit 
d’imatges diferents, cadascuna repetida dues 
vegades. Inicialment es mostraran breument 
aquestes imatges i, passats uns segons, es cobri-
ran. Els usuaris hauran de recordar la posició de 
cada parella d’imatges i descobrir-les al mateix 
temps. També es disposarà d’un temps limitat per 
fer-ho.

Abans de finalitzar cada secció dedicada a una 
condició meteorològica concreta, l’usuari haurà de 
reproduir-la; per fer-ho haurà d’utilitzar el simula-
dor de clima. Aquest simulador també es podrà 
utilitzar independentment de la resta del joc en el 
menú inicial (botó «Simulador»).

El simulador funciona de la manera següent:

A la part superior de la pantalla hi apareixeran les 
condicions atmosfèriques següents: vent (km/h), 
humitat (%), temperatura (°C), pressió (hPa) i pre-
cipitació (mm).

 

Aquestes condicions es podran modificar amb els 
botons que apareixen a la part inferior de la pan-
talla, cadascun situat sota la condició atmosfèrica 
corresponent.

Per modificar els paràmetres de cada condició 
atmosfèrica, s’haurà de clicar i arrossegar cap 
amunt o avall (depenent de si es vol incrementar 
o reduir la intensitat del paràmetre) fins al punt 
que es necessiti. 



Òbviament, cada condició meteorològica que es 
vulgui reproduir necessitarà uns paràmetres dife-
rents. És per això que el botó d’ajuda 

donarà pistes a l’usuari sobre quines condicions 
atmosfèriques seran necessàries per aconseguir-
ho. 

4.3. Utilització pedagògica del joc 

Igual que en jocs anteriors, es poden proposar 
maneres diferents de jugar al videojoc:

• Es pot demanar a l’alumnat que jugui al joc a 
casa seva i que després, a l’aula, posi en comú 
amb la resta de companys què ha après. Això pot 
utilitzar-se per construir entre tots nous coneixe-
ments sobre les qüestions que es tracten en el 
videojoc.

• També es pot proposar de jugar-hi a l’escola. 
Aquesta activitat es pot plantejar per parelles i, 
així, poden anar fent les activitats i superant els 
reptes que es plantegen al joc. Al mateix temps, 
aprendran continguts nous o reforçaran qüestions 
que ja havien treballat anteriorment a l’aula.

Mitjançant els capítols del joc es poden tractar 
temes de ciències del medi, matemàtiques, llen-
gua i història.



5. Descripció del videojoc 

A continuació s’expliquen resumidament les 
diferents parts del videojoc i es proposen 
qüestions que es podrien treballar amb els 
alumnes. Aquestes propostes es poden utilitzar 
d’introducció per als alumnes abans de demanar-
los que facin les fitxes d’activitats que trobareu a 
l’apartat següent. 

1. Calamarsa

Es presenta el personatge d’Eduard Fontserè, que 
arriba a Barcelona després d’haver-se doctorat 
a Madrid. A la ciutat hi ha hagut una calamarsa-
da forta i Fontserè haurà d’explicar el perquè 
d’aquest fenomen meteorològic. Apareix el simula-
dor per primera vegada, on s’hauran de reproduir 
les condicions atmosfèriques necessàries perquè 
ocorri una calamarsada.

• Aprofiteu per introduir el personatge de 
Fontserè als alumnes i expliqueu-los quina va ser 
la seva importància en l’àmbit de les ciències a 
Catalunya. També podeu mostrar com funciona 
el simulador i comentar quins són els diferents 
fenòmens atmosfèrics que hi apareixen.

2. Pluja 

Eduard Fontserè és nomenat responsable de la 
Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelo-
na, on, a part de l’observatori, també s’encarrega 
del Servei Horari de la ciutat. Hi ha forts aiguats 
que provoquen que el pati de l’Acadèmia s’inundi i 
s’hagi de drenar, això es farà en el joc de platafor-
mes.

• Comenteu amb els alumnes quins ben-
eficis té la pluja per a les persones, però també 
quines conseqüències negatives pot tenir el fet 
que plogui molt o molt poc. Podeu aprofitar també 
per parlar dels fusos horaris i el canvi d’hora.

3. Onada de calor

La fundació de l’Observatori Fabra, inaugurat 
l’any 1904, coincideix amb una onada de calor. 
A l’observatori, a part de recollir dades meteo-
rològiques, també hi haurà un departament encar-
regat d’estudiar la sísmica i un altre que es farà 
càrrec dels fenòmens astronòmics.

• Comenteu amb els alumnes la importàn-
cia que va tenir en el seu moment l’arribada de 
l’home a la Lluna. Podeu comentar també com 

és que no s’han enviat més humans a altres 
satèl•lits o planetes del sistema solar. També és 
una bona oportunitat per observar fotografies de 
la Terra des de l’espai i comentar les diferents 
parts i aspectes de la seva geografia.

4. Boira

Fontserè s’involucra en la construcció de 
l’Observatori del Turó de l’Home, al massís del 
Montseny. Al mateix temps, es troba que una 
densa boira cobreix la ciutat i haurà d’explicar 
com es diferencia del fum i quines són les seves 
causes i conseqüències.

• És un bon moment per explicar com és que 
la boira afecta més algunes zones de Catalunya 
que no unes altres. Per fer-ho, podeu analitzar 
amb els alumnes un mapa físic i intentar esbrinar 
com l’orografia del paisatge influeix en l’aparició 
de la boira. 

5. Canvi climàtic

En les darreres pantalles del videojoc es comenta 
quina és la importància de la ciència i quins són 
els seus reptes. Un d’ells és el canvi climàtic, 
que és, probablement, el repte més important 
que té la meteorologia actualment. En aquestes 
pantalles també s’aprofita per fer un repàs de la 
carrera de Fontserè, que ajuda a valorar la im-
portància que va tenir en la ciència a Catalunya al 
segle XX.

• Parleu del canvi climàtic. És probable que 
els alumnes n’hagin sentit a parlar i que en pu-
guin dir alguna cosa. Entre tots, podeu escriure’n 
una definició i fer propostes sobre com pal•liar-lo. 
Per altra banda, és un bon moment per tornar a 
repassar la carrera científica de Fontserè i de-
stacar quines van ser les seves aportacions a la 
ciència.



6. Fitxes d’activitats

Les activitats que proposem estan explicades de manera senzilla i entenedora i es relacionen amb els 
textos i els diàlegs dels personatges. Aquestes activitats, organitzades en cinc fitxes, estan destinades 
als alumnes usuaris del joc. Els mestres, i els pares, en poden fer còpies si volen treballar-les a casa o 
a l’aula, o en el context educatiu que es prefereixi. Les fotografies que s’inclouen estan lliures de drets i 
en tots els casos se’n cita l’origen. 

Per treballar les fitxes proposem utilitzar la metodologia de l’1-2-4. El mestre haurà de proposar fer una 
activitat d’alguna de les fitxes. En cada grup, primer cadascú (1) resol l’activitat proposada. En segon 
lloc, els alumnes es posen de dos en dos (2), intercanvien les seves respostes i les comenten, i de dues 
en fan una. En tercer lloc, tot el grup de treball (4) compara les respostes que ha donat cada parella i, 
finalment, entre tots han de donar la resposta més adequada a l’activitat que se’ls ha plantejat.

Dossier de l’alumne

A continuació trobareu enllaços a diferents llocs web. S’hi ha d’accedir abans de començar a resoldre 
les fitxes d’activitats que donarà el professor. També s’hauran de tornar a visitar per resoldre algunes 
de les qüestions que es demanaran.

Es poden llegir les preguntes de les activitats primer, i després buscar la informació que calgui per 
resoldre-les. Cal prendre nota de les dades que es cregui que són més importants. Així no s’haurà de 
tornar cada vegada al lloc web per consultar-les.

Eduard Fontserè

• https://ca.wikipedia.org/wiki/Eduard_
Fontser%C3%A8_i_Riba
• http://acam.cat/fontsere
• http://www.enciclopedia.cat/EC-
GEC-0027613.xml

Meteorologia

• http://www.meteo.cat/
• http://www.aemet.es/ca/conocermas/meteo-
educa/juegos
• http://www.infomet.am.ub.es/l



Observatoris 

• http://www.fabra.cat/
• http://www.obsebre.url.edu/ca/
• https://ca.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%B3_de_l%27Home

El canvi climàtic 

• http://canviclimatic.gencat.cat/ca/el_canvi_climatic/
• http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-dema/el-canvi-climatic/



Fitxa d’activitats. Meteorologia

1. Escriu a sota de cada imatge el nom de l’aparell meteorològic corresponent.

 

baròmetre - pluviòmetre - anemòmetre - termòmetre 

2. Relaciona cada fenomen meteorològic amb la condició atmosfèrica necessària perquè aparegui.

- Pluja       - Pressió baixa

- Neu       - Humitat alta

- Onada de calor     - Vent fort

- Tempesta      - Temperatures altes

- Tempesta elèctrica     - Temperatures baixes

3. Entra al web del Servei Meteorològic de Catalunya i busca les dades climàtiques d’ahir d’alguna po-
blació catalana. Escriu-les a sota.

- Temperatura mínima: _____

- Temperatura màxima: _____

- Humitat relativa: _____

- Precipitació acumulada: _____

- Força del vent: _____

Tot seguit, compara les dades que has recollit amb les d’algun company i comenta quin temps creus 
que va fer en cada població.



Fitxa d’activitats. Eduard Fontserè

1. Eduard Fontserè va formar part de diverses organitzacions i institucions catalanes. Busca informació 
sobre alguna d’aquestes: Servei Meteorològic de Catalunya, Ateneu Barcelonès, Observatori Fabra i 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i completa una fitxa com la següent.

2. Eduard Fontserè va destacar en diferents branques de la ciència. Escriu què estudia cadascuna de 
les següents branques.

• Meteorologia: 

• Sismologia:

• Radiologia:

• Astronomia:

3. Per parelles, redacteu una entrevista amb preguntes sobre la vida d’Eduard Fontserè. Quan acabeu 
intercanvieu-la amb la d’una altra parella i intenteu respondre com si fóssiu ell.

4. Busca informació sobre Eduard Fontserè i crea una línia del temps amb l’eina que trobaràs al web 
http://timerime.com.

Nom de la institució: ________________________________

Any de fundació: _____________

Càrrec d’Eduard Fontserè: __________________________

Funcions de la institució:

Fotografia de la 
seu.



Fitxa d’activitats. El canvi climàtic

1. El canvi climàtic és un fenomen que preocupa molts meteoròlegs. A continuació hi ha un seguit de 
factors que hauràs de classificar segons si són causes o conseqüències d’aquest fenomen.

contaminació - desgel de l’Àrtic - desforestació

temperatures mitjanes més altes - sequera - emissió de gasos

• Causes: 

• Conseqüències: 

2. Observa les imatges següents i explica quines conseqüències té el canvi climàtic en cada paisatge.

3. Tot i que el canvi climàtic és un fenomen estudiat per molts científics, hi ha persones que en neguen 
l’existència. Busca els arguments que donen i escriu al costat una rèplica per demostrar que sí que 
existeix.

1. Argument: 

 Rèplica: 

2. Argument: 

 Rèplica: 

4. En grups de treball, feu una campanya de premsa per conscienciar la gent dels riscos del canvi 
climàtic. La campanya haurà de tenir un cartell, un anunci en premsa impresa i un blog. Quan ho tin-
gueu fet, presenteu-la a la resta de grups.



Fitxa d’activitats. Els observatoris

1. Busca fotos d’observatoris i fixa’t en què tenen en comú. Tot seguit, dibuixa’n un i descriu-ne les 
parts i l’estructura.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Els observatoris, a part de dades meteorològiques, també en recullen d’astronòmiques i de sís-
miques. Imagina’t que ets l’únic científic que està al càrrec d’un observatori i descriu el teu dia a dia, 
quines tasques tindries, les dades que anotaries, etc.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. L’astronomia és una de les activitats principals dels observatoris. Explica què són els conceptes 
astronòmics següents.

• Ossa Major: _____________________________________________________

• Estrella polar: ____________________________________________________

• Forat negre: _____________________________________________________

• Galàxia: ________________________________________________________ 




