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L'univers està format per estrelles, constelacions i galàxies



LA GALÀXIALA GALÀXIALA GALÀXIA

La Galàxia és una agrupació d'estrelles, planetes , etc



Estrelles: Són esferes de gas a l'interiorEstrelles: Són esferes de gas a l'interior  
del qual té gran quantitat d'energiadel qual té gran quantitat d'energia



Núvols de gas: Núvols format per gasos 
i pols.

 
Es creu que aquests objectes constitueixen estrelles 'inflades', o 
estrelles que, a causa de les forces de marea del forat negre, 
alliberen matèria de les seves atmosferes però que conserven un 
nucli estel·lar intacte. 

Aquests núvols de pols interestel·lar i gas han florit a 1.400 anys 
llum de nosaltres.



El sistema solar es composa del sol i els objectes que orbiten al seu 
voltant.  
Esta format per 8 planetes ,Mercuri, Marte, Venus, Terra, Saturn, Júpiter, 
Neptu, Urano. Es va crear fa 4.568 milions d'anys. Els planetes mes grans 
són Júpiter i Aaturn. La via làctia conté aproximadament 200.000 milions 
d'estrelles.



EL SOL
El sol és una estrella de 
foc situada al centre 
del sistema solar. Els 
altres planetes roden al 
seu voltant  
La distància es 149,6 
milions de km. 
El sol es va formar fa 
uns 4.500 anys a partir 
dels núvols de gas i 
pols.



Eclipsis:es quan la lluna se posa en mix de la Terra i el sol; es 
quan la Terra se posa en mix del sol i la lluna

El cohet: es un mitjà de transport per anar a la lluna.



Planetes: Són astres que giren al voltant del Sol 

La Terra és el tercer planeta en distància respecte al sol, el més 
dens i el cinquè en mida dels vuit planetes del sistema solar. És 
també el més gran dels quatre planetes terrestres del sistema 
solar.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Planeta_tel%C2%B7l%C3%BAric


EL MOVIMENT DE ROTACIÓ:el moviment de rotació es quan la 
lluna gira per si mateixa.

EL MOVIMENT DE TRASLACIÓ:el moviment de traslació es cuant la terra 
gira sobre si mateixa.



LA LLUNA

La lluna té dos moviments: Rotació i Translació. El moviment de 
Rotació es quan gira sobre ella mateixa.

L'home que va trepitjar la lluna per primera vegada va ser en 
Neil Armstrong en 1969.

El moviment de Translació es quan la Lluna rota al voltant de la 
Terra.



ELS ASTEROIDES: els asteroides són fragments de roca de forma 
irregular que giren al voltant del Sol. Hi ha sobretot a dues 
regions: al cinturó d'asteroides, entre mart i jupiter i al cinturó de 
kuiper, més enllà de Neptú.



LES CAPES DE LA TERRA

LA GEOSFERA: té tres parts nucli, mantell i escorça. La geosfera 
és la part solida de la terra

la HIDROSFERA: és el conjunt de tota l'aigua que hi ha a la terra. 
és pot trobar en estat liquit, solit i gasos.

L'ATMOSFERA: és la capa de gas que envolta a la terra. 
L'atmosfera està formada per gasos i vapors d'aigua,



Hi ha 3 capes: geosfera,hidroesfera i atrosfera.

CAPES DE LA TERRA



geosfera 

És la parte sólida de la Tierra




