
 
 

SOM ASTRONAUTES – RTA 4t de primària 

 

 

 

 

 

Al primer trimestre els alumnes de 4t de primària vau fer un súper projecte sobre la 

Terra. Els professors d’R.T.A, recordeu, us vam ensenyar com, a través d’aplicacions 

com Star Walk i Sky Maps o d’altres que no vam treballar com Star Chart i Night Sky 

podeu observar l’espai, els planetes i les constel·lacions. També vam veure que, a més 

a més, aquestes aplicacions ens donen molta informació sobre el que busquem, ens 

permeten veure un planeta, satèl·lit o constel·lació des de diferents angles i fins i tot 

ens busca i ens indica allò que volem trobar.  

 

Què volem fer:  

El primer objectiu és que exploreu i investigueu el nostre univers i el nostre sistema 
solar amb una aplicació per a mòbil o tauleta (en cas de no disposar d’algun d’aquests 
dispositius sempre podeu buscar informació a Internet).  

El segon objectiu és que continueu treballant el programa Word i aprengueu noves 
possibilitats que ofereix. 

 

Com ho farem: 

1- Triar i descarregar, al mòbil o tauleta, una aplicació com les que indiquem (en 

cas de no tenir-ne cap). 

2- Obrir l’aplicació i explorar el nostre Sistema Solar. Heu de triar un Planeta, el 

que us agradi més, per fer el vostre treball. 

3- Obrir el programa Word, posar el vostre nom, de títol el nom del Planeta que 

heu triat i escriure informació de manera ordenada sobre aquest planeta (on se 

situa, quines característiques té...). Heu de triar dues o tres imatges que us 

agradin i posar-les també al document Word.  

 



Com ens entregareu la feina: 

Enviar la tasca per correu al vostre professor i de forma opcional penjar-ho al 
Eportfolio del llibre digital. 

Teniu dues setmanes per fer la tasca (fins el 5 de juny). 
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