
Ens acostem una mica més al Sol?

Seguim avançant!

Gràcies a la implicació i la perseverància de moltes persones l’astronomia ha 
pogut arribar on és ara. Posa els noms i els cognoms de 4 persones de la història 
que hi han contribuït; els mots encreuats t’ajudaran!

Ja al S. X va treballar sobre el càlcul de les posicions verdaderes del Sol, la Lluna i els 
planetes: ___________________________. 

El 1610 va observar també per primera vegada les 4 llunes de Júpiter: 
__________________.

El 1608 va agafar dos trossets de vidre i els va posar dins un tub creant una espècie de 
prismàtic: ________________________.

La primera dona i la primera civil en volar a l’espai, el 1963: 
_________________________.

EXPLORACIÓ I HISTÒRIA
Edats recomanades:
8-12 anys
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Ja s’han llançat diverses sondes 
per estudiar el Sol i poder, per 
exemple, prevenir tempestes 

solars que poden danyar satèl·lits 
o xarxes elèctriques. En aquesta 

sopa de lletres s’hi amaguen el 
nom de 4 missions solars.



Ens acostem una mica més al Sol?

Seguim avançant!

Gràcies a la implicació i la perseverància de moltes persones l’astronomia ha 
pogut arribar on és ara. Posa els noms i els cognoms de 4 persones de la història 
que hi han contribuït; els mots encreuats t’ajudaran!

Ja al S. X va treballar sobre el càlcul de les posicions verdaderes del Sol, la Lluna i els 
planetes: FÀTIMA DE MADRID. 

El 1610 va observar també per primera vegada les 4 llunes de Júpiter: GALILEO 
GALILEI. 

El 1608 va agafar dos trossets de vidre i els va posar dins un tub creant una espècie de 
prismàtic: HANS LIPPERSHEY.

La primera dona i la primera civil en volar a l’espai, el 1963: VALENTINA 
TEREIXKOVA.

EXPLORACIÓ I HISTÒRIA
Edats recomanades:
8-12 anys
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Ja s’han llançat diverses sondes 
per estudiar el Sol i poder, per 
exemple, prevenir tempestes 

solars que poden danyar satèl·lits 
o xarxes elèctriques. En aquesta 

sopa de lletres s’hi amaguen el 
nom de 4 missions solars.


