
Presentació
Es fa de nit, l’hora d’anar-se’n al llit s’apropa i, com sempre, sorgeix el mateix ne-
guit: «On és la menuda de la casa?». «És clar, és al terrat.» 
Aquell cel profund, aquella quietud, aquells punts brillants i aquelles preguntes 
que sempre em feia eren els responsables d’haver-me desvetllat tantes nits. Tot 
i això, no és fins ara que he decidit posar remei a alguns d’aquests dubtes. Per 
aquest motiu, quan ens van explicar en què consistia el treball de recerca, ràpida-
ment vaig tenir clar sobre què volia parlar. 
El tema ja estava decidit, però com que l’espai és molt gran i un lloc on és fàcil 
perdre’s, em vaig marcar els objectius següents:
— Descobrir, estudiar i explicar els canvis que es produeixen al cel durant un any.
— Fer una representació de diferents fenòmens celestes.
— Verificar si l’astronomia és un camí compatible amb els meus interessos.
Arribats a aquest punt, ja només em faltava formular la meva hipòtesi per po-
sar-me a investigar. Després de pensar-ho i repensar-ho molt, vaig establir la 
hipòtesi del treball: Al llarg d’un any el cel no roman igual; hi ha canvis en el mo-
viment i la posició dels astres.
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Metodologia
Pel que fa a la metodologia he seguit cinc passos clau, que són els següents:
— Cercar informació d’estudis previs per tenir una noció inicial. 
— Observar els astres amb material que tenia a l’abast. 
— Fotografiar, calcular i comparar els resultats amb el que preveia.
— Resoldre les possibles dificultats meteorològiques, logístiques o analítiques a partir 
d’eines tant digitals com materials. 
— Relacionar les conclusions amb fenòmens històrics dins la ciència.



Fotografies

Imatge 1: analema solar abril-juliol 2021. Ubicació: tercer espigó del passeig Marítim de 
Sant Antoni de Calonge. Hora: 8h GMT. Font: pròpia.

Imatge 2: fases lunars del mes de juliol de 2021. Font: pròpia.

Cos del treball
La finalitat d’aquest treball és fer un estudi del moviment dels astres al llarg de l’any. 
Això consisteix a observar la seva posició i comprovar si sempre succeeix el mateix. 
Tot i que des de la Terra també es poden veure altres astres, com satèl·lits artificials o 
meteors, els cossos en què m’he centrat són:  el Sol, la Lluna, les estrelles i els planetes.
També he investigat la influència que han tingut aquests astres a través de la histò-
ria. Això ho he fet relacionant cada cos estudiat amb una teoria o cultura on el seu 
moviment hagi estat clau per al seu desenvolupament. Finalment, he realitzat quatre 
experiments per explicar com pot canviar el cel en els períodes de temps següents: un 
dia, una setmana, un mes i un any.



A partir d’aquí, la part teòrica està dividida en dues parts. En primer lloc, hi ha un 
estudi dels diferents moviments que realitzen els astres mencionats, mitjançant una 
recopilació d’informació. En segon lloc, he buscat cultures i teories científiques on 
el moviment d’aquests astres hagi sigut important; ja sigui que l’hagin tingut com a 
base o que l’hagin fet servir per acabar-les de confirmar. Així, les influències que he 
estudiat han sigut sobre la cultura egípcia, la cultura maia, Einstein i les òrbites de les 
estrelles, i sobre Venus i l’heliocentrisme copernicà.
Pel que fa a la part pràctica, està dividida en quatre parts. Cadascuna d’aquestes cons-
ta d’un o dos experiments on he estudiat el moviment de certs astres en diferents 
períodes de temps. Dins el primer experiment he estudiat com canvia el cel en un dia 
observant els canvis que es produeixen en el pas del dia a la nit, a més de veure com 
avança un rellotge de sol. En el segon experiment he estudiat al llarg d’una setmana 
la conjunció entre la Lluna i Mart i la conjunció de Mart, Venus i la Lluna. En el tercer 
assaig he estudiat el cicle lunar al llarg d’un mes, i en el quart he analitzat la posició 
del Sol al llarg d’un any.

Conclusions
Per començar, m’agradaria parlar sobre els meus objectius. He pogut analitzar els 
diferents fenòmens que fan que el cel canviï. Els he descobert, estudiat i explicat 
d’una forma entenedora. Com que aquest era un àmbit nou per a mi, he hagut de 
partir des d’un inici molt bàsic on, a cada pas que feia, assolia nous coneixements. 
Pel que fa al meu segon objectiu, penso que també l’he pogut realitzar amb èxit. Tot 
i que m’he trobat amb moltes dificultats relacionades amb la meteorologia, i que el 
material que posseïa era escàs i quotidià, puc afirmar que els resultats han sigut 
gratificants.
Fent referència al meu últim objectiu, després d’un any ja puc verificar si l’astrono-
mia és el meu futur o no. I clarament haig de dir que, tot i que m’agrada molt el tema 
i que he gaudit del procés, penso que l’astronomia seria més una afició, per a mi, que 
no pas una sortida professional.
Per completar les conclusions, cal dir que la meva hipòtesi s’ha demostrat gairebé 
des del principi. Amb aquest treball he pogut comprovar que el cel no roman igual al 
llarg d’un any; ni tan sols es manté estàtic en una sola nit.
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