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Antecedents



OBJECTIUS

1. Divulgar la ciència espacial a partir de l'elaboració d’un curt científic,

divertit però no exempt de rigor científic, que ajudi, sobretot els més

joves, a ampliar el seu coneixement sobre la ciència de l’espai i a

fomentar les vocacions científiques.

2. Diferenciar "gravetat zero" de "pes aparent zero“ i conèixer les

condicions físiques a les quals ha d'estar sotmesa una nau espacial

perquè els cosmonautes estiguin en estat d' ingravidesa.

3. Explorar les possibilitats que té el còmic de Tintín com a recurs

didàctic en l’aprenentatge de les ciències.

4. Dissenyar i realitzar diferents experiments il·lustratius de física per a

demostrar la ingravidesa dels cossos en caure en caiguda lliure.



COMPETÈNCIES

1. Competència comunicativa.

2. Competència en gestió i tractament de la informació.

3. Competència digital.

4. Competència en recerca

5. Competència personal i interpersonal.

6. Competència en el coneixement i interacció en el mon



MÈTODE 

1. Elaborar un guió.

2. Definir les escenes que cal enregistrar.

3. Condicionar l’entorn de gravació abans del rodatge i preparar un

fons per fer l’efecte de la croma verda.

4. Rodar les seqüències necessàries pel que fa al guió redactat. S’ ha

utilitzat l’equip de gravació del CRP del Segrià.

5. Enregistrar la veu en off que apareix al llarg del metratge.

6. Obtenir les imatges d’arxiu que ens interessen (vistes des de l’Estació

Espacial Internacional, vídeo de Tintin que se cita al projecte).

7. Fer el muntatge, (amb el program Adobe Premiere Pro CC).



Ens permet simular trobar-nos dins d'un plató de televisió, juntament amb

altres aspectes que donen valor a la feina en si.

La música que l'acompanya ha estat obtinguda de la pàgina web Free Music

Archive (www.freemusicarchive.org).
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CONCEPTES TEÒRICS

Ingravidesa dels cossos en caiguda lliure

∑F = m· a

P – N = m· a

si a = g

N = 0 
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CONCEPTES TEÒRICS 

La ingravidesa dels cossos que cauen:

∑F = m· a

P – N = m· a

si a = g

N = 0 



CONCEPTES TEÒRICS

Pes aparent d’una persona en un ascensor: 

∑F = m· a

N - P = m· a

N = P + m· a

N > P

Ascensor accelerant cap a dalt



CONCEPTES TEÒRICS

Pes aparent d’una persona en un ascensor: 

∑F = m· a

P – N = m· a

a = 0

N = P – m· a

N = P

Ascensor  a velocidat constant



Peso aparente d’una persona en un ascensor: 

∑F = m· a

P – N = m· a

N = P – m· a

N < P

Ascensor pujant i frenant

CONCEPTES TEÒRICS



CONCLUSIONS 

1. Ha estat possible realitzar un vídeo didàctic a baix cost, a

l'institut, que divulgui la ciència espacial.

2. El terme "gravetat zero" se sol atribuir a la sensació que

tenen els astronautes de no notar el seu propi pes en

determinades fases d'un viatge espacial.

3. El concepte "gravetat zero", lligat als viatges espacials, no

significa que la intensitat del camp gravitatori sigui zero.

3. En cambio, al hecho de que los astronautas o la nave espacial 

estén orbitando o desplazándose por el espacio con los motores 

apagados se le denomina “ausencia de peso” o “peso aparente 

cero” .



CONCLUSIONS 

4. L'absència de pes es produeix quan la nau espacial i/o els

astronautes es troben orbitant un cos celeste ( caiguda lliure), o

quan la nau es desplaça per l'espai interestel·lar amb els motors

apagats

5. S'han realitzat experiments senzills i il·lustratius que demostren la

ingravidesa dels cossos que cauen.

6. El comic d'Hergé "Aterratge a la Lluna", il·lustra amb gran rigor

científic les condicions que fan que els cosmonautes romanguin en

estat d'ingravitació.



RELLEVÀNCIA SOCIAL 
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