
el sistema solar



Què és el Sistema Solar?

El sistema solar és gegant està format per tots els 
planetes. El Sol encara que sigui una estrella és un dels 
més importants, a part de la Lluna que és un satèl·lit. 
Després també hi ha Mercuri, Venus, la Terra, Mart, 
Júpiter, Saturn, Urà, Neptú. Plutó abans era un planeta 
però ara ja no. El sistema solar te 4.568 milions d'anys o 
mes.



1a pregunta

De que estan fets els anells de 

Saturn?

L’origen dels anells de Saturn 
continua sent un dels misteris 
de l´univers. Fa uns 4,5 bilions 
d’anys, quan el sistema solar 
encara estava en procés de 
formació. Una massa de 500 
kilòmetres. La massa total 
dels anells de Saturn es creu 
que podria ser equivalent a la 
d’un satel·lit d’uns 500 
kilòmetres de costat. 



2a i 3a pregunta

Quina és la massa de Venus?

Mart té satel·lits naturals?

 

Venus té la massa densitat i 
voluminosa. La superfície de 
Venus és relativament jove 
entre 300 i 500 milions d’anys.

---------------------------------

L’astrònom Johannes Kepler 
senyalava a principis del segle 
XVII que Mart havia de tenir 
dos satèl·lits Fobos i Deimos.



D’on prové el nom del  planeta Venus?

 

EL planeta es diu així 
en honor a la deessa 
romana de l’amor. 
Sense compar la  Lluna 
és l’objecte natural 
més brillant al cel 
nocturn.



Quant dura un dia a cada planeta?

MERCURI =  56,6 dies

VENUS =  243 dies

TIERRA =  23 horas 56 minuts o 23,93 hores

MART =  24,62 hores

JUPITER =  9,84 hores

SATURN =  10,8 hores

URÀ =  17,9 hores

NEPTÚ =  16,11 hores  



Que són els planetes interiors i exteriors?

Els planetes interiors són els que estan dins del cinturo d’asteroides i els 
exteriors són els que estan fora del cinturo d’asteroides.

BLAU = EXTERIORS

BLANc = INTERIORS

interiors: Mercuri, Venus,

Terra i Mart.

Exteriors: Júpiter, Saturn,

UrÀ i neptú.



Video de comparacions de planetes, satel·lits i d’estrelles.

http://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA
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