
Guia  
d’observació

Educació 
Secundària



ÍNDEX

Us donem la benvinguda a l’Observatori!
Viatjar al passat: la història de l’Observatori
 L’Observatori Fabra, fent ciència des del 1904

 Viure en família a l’Observatori Fabra 

Observació meteorològica
 La feina a l’Observatori: els notaris del temps

 L’instrumental meteorològic: visca la simplicitat!

 A la terrassa hi toca el sol i hi bufa el vent!

Observació astronòmica
 A l’Observatori Fabra... Astrometria! 

 Astronomia de nit amb el telescopi 

Observació sismològica
 Sismologia: escoltant els batecs de la Terra

Annex d’activitats 

Crèdits

Í

5

6

10

12

16

20

22

23

25

29

53



22 Guia d’observació

Observació astronòmica
A l’Observatori Fabra, però, no només podem observar els fenòmens 
meteorològics. Podem dedicar-nos també a observar el cel de dia i tot el que 
envolta al planeta Terra de nit. 
Per què serveix això? Gràcies a les observacions del cel que han fet totes les 
civilitzacions que han poblat la Terra al llarg de la història, a dia d’avui podem 
entendre per què tenim dies i nits, primaveres, tardors, hiverns i estius, com 
funciona el Sistema Solar, quin és l’origen de l’Univers... 
Com passa amb la meteorologia, tant hem de recollir observacions a ull nu, 
com amb aparells més sofisticats, per exemple el telescopi.

L’actitud del bon observador
Una persona que es dediqui a observar el cel, ha de tenir per sobre de 
tot... paciència. Ha de ser curiosa, ha de treballar amb molta calma. El cel 
no es mou al ritme que nosaltres volem, els aparells que s’han d’utilitzar 
normalment són lents, s’han d’usar amb cura... 

A l’Observatori Fabra... Astrometria!
Dins de l’astronomia, per això, hi ha molts camps d’estudi. El que s’ha treballat 
sempre a l’Observatori Fabra ha estat l’astrometria. 
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Per fer aquestes mesures, els observadors professionals s’han hagut de traslladar 
al Montsec. Malgrat això, el telescopi funciona tan bé com el primer dia. 
Actualment els astrònoms ja no hi treballen però s’utilitza per a les visites 
nocturnes de divulgació científica.

Observatori del Montsec
Podeu trobar molta informació sobre l’Observatori Astronòmic del Montsec i 
el treball que hi desenvolupen en el seu web: http://www.parcastronomic.cat 

Astronomia de nit amb el telescopi 

La cúpula
Per fer una bona observació astronòmica no només necessitem un bon 
telescopi, sinó que hem de considerar una bona col·locació de l’aparell. En 
el cas del telescopi, la instal·lació fins i tot afecta l’estructura de l’edifici de 
l’observatori i la seva situació geogràfica.  

Per complir aquestes condicions, Josep Comas i Solà va demanar a l’arquitecte 
de l’Observatori que projectés una estructura per situar el telescopi a part, de 
manera que el subjectés una columna que estigués físicament separada de la 
resta de l’estructura i quedés ancorat directament a la muntanya. 
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El telescopi 
El telescopi de l’Observatori Fabra, que es va fer construir especialment a 
París, és de l’any 1903 però a dia d’avui, amb més de 100 anys de vida, encara 
funciona perfectament i s’hi poden fer observacions.
Tot i pesar gairebé vuit tones, es pot moure sense esforç per mitjà d’un seguit 
d’engranatges que el fan girar sobre els seus dos eixos. Gràcies a això, el podem 
apuntar a qualsevol lloc del cel. 

Ara que ja coneixem el telescopi i sabem que està ben col·locat i orientat, 
podem començar a fer l’observació. 

Apuntem el telescopi 
El primer que hem de fer, és buscar les coordenades de l’estrella, planeta o objecte que 
volem localitzar.
Una vegada les tinguem, ja hi podem apuntar el telescopi i procedir a obrir la cúpula. 

Fem l’observació
A través del visor, hem de localitzar la zona on hi ha l’objecte que volem observar. Quan el 
tinguem ben centrat, ja podrem acabar d’ajustar-lo amb el telescopi. 
Un cop hàgim localitzat l’objecte correctament, només ens quedarà situar bé l’escala en la 
posició corresponent per tal de poder observar-lo de manera correcta i còmoda. 
Finalment, ja estem preparats fer l’observació.
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Ara feu-ho vosaltres!
Fabricar un pluviòmetre és ben senzill!
Font: xtec.cat

Materials

+ Un recipient cilíndric transparent de base plana i parets verticals
+ Un embut
+ Un regle o cinta mètrica
+ Pega 

Instruccions

1. Enganxeu el regle o cinta mètrica al recipient, col·locant-lo 
perpendicularment a la base.

2. Enganxeu l’embut a l’obertura del recipient.

3. Col·loqueu el pluviòmetre en un espai a cel obert i fixeu-lo perquè 
no es tombi.

4. Quan hagi plogut, observeu l’altura de l’aigua en el recipient. A 
cada mil·límetre d’altura li correspondrà un litre per metre quadrat.
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Fabricar un anemòmetre és ben senzill!
Font: xtec.cat

Materials

+ Una fusta de 14 per 14 cm amb un gruix d’1,5 cm

+ Una vareta de fusta o metàl·lica de 0,5 cm de diàmetre  
i 20 cm de llarg 

+ Dues varetes de fusta primes o filferro

+ Un cilindre de plàstic o vidre tancat per una base i obert per 
l’altra, per exemple: tap de bolígraf  o retolador, tub d’assaig,  
èmbol de xeringa...

+ Dues pilotes de ping-pong (o quatre vasos de plàstic petits)

+ Un tap de suro

+ Una agulla amb cap de plàstic




