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GUIA DEL PROFESSORAT

Aprendre pot ser divertit!

Els secrets de la gravetat és una pel·lícula que mostra a xiquets, joves i adults les 

lleis de la naturalesa i les teories d’Albert Einstein, així com la seua filosofia de vida: 

romandre sempre atent, buscar el perquè, o com ocorren les coses constantment 

per a descobrir el món per un mateix. 

Usant els últims desenvolupaments tecnològics, la pel·lícula combina escenes fasci-

nants amb una història emotiva i genera així una experiència lúdica d’aprenentatge. 

El públic forma part d’un viatge emocionant de descobriment a través de l’espai i el 

temps.

Aquest material didàctic està dissenyat per a usar-se abans o després de la pel·lícula 

amb la finalitat de proporcionar informació que reforce els aspectes que es tracten 

en la pel·lícula. En les pàgines següents es tracten diferents aspectes relacionats 

amb la vida i l’obra d’Albert Einstein, la teoria general de la relativitat i els efectes 

de la gravetat en la nostra vida quotidiana. Els continguts s’exposen de manera 

que siguen fàcilment accessibles per a xiquets i joves. Com a complement i amb 

la finalitat de despertar les ments inquietes dels vostres alumnes, proporcionem 

instruccions perquè duguen a terme els seus propis experiments.

INTRODUCCIÓ
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per a tots els públics

a partir del segon cicle de Primària 

a partir de 8 anys
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PEL·LÍCULA



Per què cauen màgicament els objectes a terra en lloc de surar en l’aire? Aquesta 

mateixa pregunta es fa Limbradur. El jove aprenent de mag vol descobrir tot el que 

puga sobre aquesta llei de la naturalesa i els misteris de l’univers. Una nit utilitza els 

poders màgics per a colar-se en el museu d’Albert Einstein. Allí es troba amb Alby, 

un intel·ligent robot i Limbradur li proposa un tracte: mostrar els seus poders màgics 

a canvi del coneixement d’Alby. Els dos emprenen un viatge emocionant a través de 

l’espai i el temps, en el qual descobriran els principis de la gravitació universal i les 

troballes d’Albert Einstein.

ARGUMENT
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La paraula gravitació prové del llatí gravitas, que podríem traduir com “pesadesa”. 

La llei de la gravitació universal estableix que la força amb la qual s’atrauen dos ob-

jectes és directament proporcional al producte de les seues masses, i inversament 

proporcional al quadrat de la distància que els separa. És a dir, com més a prop 

estan, més s’atrauen, i com més gran siga la massa, més gran serà l’atracció. Això 

significa que els objectes més grans tenen més capacitat d’atraure els més xicotets. 

A la Terra, la gravetat fa que els objectes caiguen a terra, ja que la Terra té una mas-

sa més elevada que, per exemple, una pilota. Si tires una pilota a l’aire, no volarà 

indefinidament en línia recta, sinó que inevitablement caurà a terra.

QUÈ ÉS LA GRAVITACIÓ?
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TOT SOBRE LA GRAVITACIÓ
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La massa és una propietat bàsica de la matèria i una mesura de la in-

èrcia d’un objecte donat. Això significa que la massa està relacionada 

amb l’esforç que necessitem fer per a canviar la velocitat d’un objecte; 

com més gran és la massa, més esforç és necessari. La massa és una 

quantitat fixa que no ha de confondre’s amb el pes. El pes està relacion-

at amb l’atracció gravitatòria que exerceix un cos, generalment un astre 

com la Terra, sobre un objecte. Per això, encara que un objecte donat 

sempre té la mateixa massa, sobre la superfície terrestre pesarà 50 kg, 

a la superfície lunar només 8 kg, i res en absolut a l’espai buit.

Per cert, tots els objectes cauen a la mateixa velocitat, independent-

ment del pes que tinguen, almenys si no tenim en compte el frega-

ment que exerceix l’atmosfera sobre aquests durant la caiguda.

DIFERÈNCIA ENTRE MASSA I PES



NEWTON I LA FORÇA

Però, què és exactament la gravitació? D’on ve? Hi ha dues teories diferents per a 

explicar la gravitació; la de Newton i la d’Einstein. 

Conta la llegenda que el 1665 un estudiant de física anomenat Isaac Newton estava 

assegut davall d’un arbre quan una poma li va caure al cap. Això li va fer pensar 

que la Terra havia de tindre alguna força que atraguera la poma. Va començar a 

fer càlculs i va formular el que hui coneixem com la llei de Newton de la gravitació 

universal de la física clàssica. Segons aquesta llei, cada massa exerceix una força 

gravitatòria que atrau la resta de masses.

m1 m2
FG = G

r2

TEORIES DE LA GRAVITACIÓ
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= força
= constant de gravitació universal 6,673  ∙ 10−11

= massa 
= distància de separació dels cossos
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ALBERT EINSTEIN I LA TEORIA GENERAL DE LA RELATIVITAT

Albert Einstein va explicar l’atracció que exerceix la Terra de manera diferent en 

la seua teoria general de la relativitat, i va eliminar així els aspectes que Newton 

no va poder explicar. A diferència de la teoria clàssica d’Isaac Newton, en el model 

d’Einstein, la gravitació no actua com una força en una estructura fixa. En la teoria 

d’Einstein, la massa i l’espai estan relacionats, de manera que les masses doblen 

l’espai, i aquesta curvatura, al mateix temps, determina el moviment de les masses 

que es mouen seguint-la. Això significa que la gravetat es deu, realment, a la curva-

tura de l’espai que sorgeix al voltant d’una massa. Com més gran és la massa, més 

curvatura genera.
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Sona complicat, no?

Per a entendre-ho millor, feu l’ex-

periment següent: agafeu un tros 

de tela entre diversos amics i es-

tireu amb força perquè quede tib-

ant. Ara, poseu boles de diferent 

pes sobre la tela. Què hi ocorre?
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Einstein havia postulat que el Sol, amb la seua gran massa, hauria de deformar 

l’espai i provocar que la llum de les estreles distants es desviara lleugerament 

quan passara prop del Sol. Però, com es pot detectar aquest efecte? Normalment, 

la llum del Sol és molt més brillant que la de les altres estreles. Per tant, com que 

no podem veure-les de dia, no podem detectar aquest efecte. No obstant això, du-

rant un eclipsi solar, la Lluna s’interposa entre el Sol i la Terra i el cel s’enfosqueix 

prou per a observar les estreles pròximes al Sol. D’aquesta manera, l’astrònom 

britànic Sir Arthur Eddington va ser capaç de fotografiar la desviació de la llum 

durant l’eclipsi solar de 1919. Va descobrir que la posició aparent de les estreles, al 

voltant del Sol, havia canviat exactament com ho havia predit Einstein en la teoria 

general de la relativitat.

PER A SABER-NE MÉS: ECLIPSI DEL SOL



Quan les masses es mouen, no només fan que l’espai es corbe, sinó que també ge-

neren ones gravitacionals. Einstein va predir l’existència d’aquestes ones el 1916 

a partir de la seua teoria general de la relativitat. Tot el que s’accelera en l’univers 

emet ones gravitacionals que viatgen a través de l’espai a la velocitat de la llum. 

L’efecte és similar a les ones que es produeixen en llançar una pedra a l’aigua. De la 

mateixa manera, la Terra produeix constantment ones gravitacionals en moure’s en 

la seua òrbita al voltant del Sol. Teòricament, una poma caient de l’arbre també crea 

ones en l’espai. No obstant això, els efectes són imperceptibles perquè es necessiten 

quantitats enormes d’energia per a doblar l’espai-temps. Per això és tan difícil detec-

tar ones gravitacionals; no només es requereixen equips amb una gran sensibilitat, 

sinó també ones gravitacionals molt intenses.

Els físics han intentat detectar ones 

gravitacionals durant anys. El 14 de 

setembre de 2015 es van detectar 

per primera vegada. Dos forats ne-

gres van xocar i el ressò causat per 

aquesta enorme erupció d’energia 

es va capturar pels equips dels in-

vestigadors. Aquest descobriment és una de les fites més importants en la història 

de l’astronomia al mateix nivell que, per exemple, les missions Apollo. Les ones 

gravitacionals no només confirmen les prediccions de la teoria de la relativitat, sinó 

que ara també fan possible l’observació d’objectes invisibles. D’aquesta manera, els 

científics esperen aprendre més sobre l’esquiva matèria fosca, fins ara, i explorar els 

misteris de l’univers.

ONES GRAVITACIONALS:
EL SO DE L’UNIVERS
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La gravetat determina les òrbites de les llunes, dels planetes, cometes i satèl·lits del 

sistema solar. Com que el Sol és el cos celeste amb més massa al nostre sistema 

solar, produeix una curvatura més gran de l’espai, i atrau així els planetes com la 

Terra i Mart cap a ell. Però, quina és la diferència entre el món real i l’experiment de 

la tela? Per què els planetes no cauen cap al Sol com les boles?

GRAVETAT I VELOCITAT
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Això és perquè la força de la gravetat és contrarestada per una altra força que man-

té els planetes en les seues òrbites. Aquesta força l’anomenem “força centrífuga”. 

Si un objecte viatja a suficient velocitat, és capaç de contrarestar els efectes de la 

gravetat. D’aquesta manera, els coets, amb els propulsors potents que tenen, poden 

orbitar la Terra si aconsegueixen la velocitat a la qual la gravetat i la força centrífuga 

estan en complet equilibri.



DE QUINA MANERA ENS AFECTA LA GRAVITACIÓ?

Si no fora per la gravetat, no existiríem, ja que no hi hauria estreles, planetes ni 

llunes. Els planetes, incloent-hi la Terra, es van formar gràcies a la força d’atracció 

gravitatòria que va fer que els núvols de gas interestel·lar anaren col·lapsant du-

rant milers de milions d’anys. Sense la gravetat, l’atmosfera que recobreix el nostre 

planeta i que ens proporciona l’oxigen que necessitem per a respirar, es perdria en 

l’espai. La gravetat de la Terra reté l’aire que respirem i proporciona així la base de 

la vida. A més, la gravetat fa que el nostre planeta orbite al voltant del Sol, que, com 

pots imaginar, també és crucial perquè la vida s’haja desenvolupat a la Terra. D’altra 

banda, la massa de la Lluna atrau l’aigua de la superfície del nostre planeta i genera 

les marees. Per tant, tot està connectat amb tota la resta. Recorda, la gravetat ho 

atrau tot cap al centre de la Terra i s’assegura que es quede on se suposa que ha 

d’estar. En cas contrari, estaríem surant per l’espai com els astronautes.
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Parlant d’astronautes, com fan aquells salts gegantins en la superfície de la Lluna? 

Com que la Lluna té una massa més xicoteta que la Terra, el seu camp gravitatori 

és més dèbil. Si ens poguérem posar a la superfície de Júpiter –recorda que és un 

gegant gasós–, ocorreria exactament el contrari, ja que és molt més gran i massiu 

que la Terra. 

El pes no és l’única cosa a la qual s’han d’adaptar els astronautes quan viatgen a 

l’espai. Els nostres cossos estan perfectament adaptats a la gravetat de la Terra i 

no estan acostumats a l’efecte d’un viatge espacial prolongat. Els nostres òrgans i 

músculs estan acostumats a treballar per a superar els efectes de la gravetat. El cor 

bomba sang al cervell contra l’atracció de la Terra. Sense gravetat, el cos i el sistema 

immune no funcionen com ho haurien de fer. Molts astronautes emmalalteixen quan 

viatgen per primera vegada a l’espai; pateixen pèrdua d’orientació i nàusees. Els 

astronautes estan surant a l’espai, per la qual cosa han de fer suficient exercici per 

a evitar una pèrdua severa de massa muscular.

EL TEU PES EN DIFERENTS 
PLANETES

el teu pes:

Mercuri: 18.5 kg
45 kg
50 kg
19 kg

126.5 kg
53.5 kg
45.5 kg

57 kg

Venus:
Terra:
Mart:

Júpiter:
Saturn:

Urà:
Neptú:
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Com ja hem vist, la gravetat és causada per una deformació de l’espai i influeix 

en nosaltres de moltes maneres diferents. Però el que la fa encara més misteriosa 

és que també afecta el temps! Segons Einstein, el temps és el que mesurem amb 

un rellotge. Ja hem esmentat que la teoria de la relativitat d’Albert Einstein diu, 

entre altres coses, que l’espai i el temps formen una sola unitat coneguda com a 

espai-temps.

EL SECRET DEL TEMPS
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Però, què té a veure la gravitació amb el temps? Cada massa dobla l’espai. Però 

si l’espai i el temps estan interconnectats, aleshores això significa que no només 

l’espai, sinó que també el temps s’estira i es dobla. Això canvia el temps. Com més 

gran és la massa, més fort és l’efecte gravitatori, més gran és la distorsió i més 

lent passa el temps.



Els forats negres es troben entre els llocs més 

misteriosos i extrems de tot l’univers. Són romanents 

d’estreles que van explotar i que van col·lapsar sobre si 

mateixes. Tenen una massa enorme que es concentra 

en una regió molt xicoteta de l’espai. L’espai-temps 

està extremadament corbat i la força gravitatòria és 

tan intensa que el forat negre atrau i s’engul tot el que 

l’envolta, fins i tot, la llum. Per això mai s’ha pogut veure 

directament i això explica per què s’anomenen “forats 

negres”. El temps també es corba tant en el seu veïnatge 

que arriba a detindre’s.

Per a saber-ne més: FORATS NEGRES
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L’atmosfera, és a dir, l’aire que ens envolta, està 

formada per petites partícules que són atretes 

per la Terra a causa de la massa que tenen. 

Quan l’aire vibra es produeix el so, i si fem que 

vibre adequadament, el resultat l’escoltem 

com si fóra música.

Per a saber-ne més: MÚSICA



Algunes estreles en realitat no estan on les veiem perquè, malgrat la 

seua velocitat (300.000 km per segon!), la llum tarda milions d’anys a 

arribar on estem nosaltres. Les galàxies que observem estan a milers 

de milions d’anys i pot ser que ja no existisquen. Pensa, per un segon, 

que quan observem objectes que estan molt allunyats, el que fem en 

realitat és mirar al passat, en una època en què la nostra espècie en-

cara no caminava sobre la Terra.

Per a saber-ne més: ESTRELES
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Els planetes del sistema solar van 

sorgir d’un núvol de gas. De fet, els 

planetes encara exhibeixen la rotació 

original d’aquell núvol.

Per a saber-ne més: ROTACIÓ



Cada massa, com el nostre planeta, fa que el temps discórrega més lentament. Per 

això el temps discorre més lentament sobre la superfície de la Terra que a l’espai 

exterior. El temps passarà més de pressa per a un astronauta en òrbita al voltant 

de la Terra que per a nosaltres. A més, hem de tindre en compte que la majoria dels 

objectes que estan en òrbita es mouen a gran velocitat. Això també s’aplica als 

satèl·lits de navegació que, com ja hem explicat, l’orbiten a gran velocitat per a evi-

tar caure a la Terra. El temps transcorre més a poc a poc per a un objecte que viatja 

a gran velocitat que per a nosaltres. Els efectes gravitacionals i els causats per la 

velocitat s’oposen, encara que no es cancel·len mútuament en el cas dels satèl·lits. 

En conseqüència, els rellotges dels satèl·lits de navegació no discorren igual que els 

rellotges en terra. Aquesta diferència s’ha de corregir perquè els satèl·lits de naveg-

ació funcionen correctament.

TOT ÉS RELATIU
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Sideinfo: GPS
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El fet que el temps passe més lentament en els 

objectes que viatgen a altes velocitats es pot ex-

plicar gràcies a la teoria especial de la relativitat 

d’Einstein. Les mateixes lleis de la física s’apliquen 

en cada marc de referència, i la llum sempre viat-

ja a una velocitat constant de 300.000 km/s en el 

buit. El fet que la velocitat de la llum siga sempre 

la mateixa implica que el temps i l’espai han de 

canviar. Aquest és un concepte molt complex que 

només esmentem. Si vols saber-ne més, demana al 

teu professor que aprofundisca en la teoria espe-

cial de la relativitat.

La gravetat disminueix a mesura que ens allunyem del planeta, i el 

temps flueix més de pressa que sobre la superfície terrestre. Aquesta 

petita diferència fa que, durant un dia, el sistema GPS acumule un 

error d’un quilòmetre. Per a corregir aquesta diferència de temps i 

ajustar els rellotges que hi ha als satèl·lits de navegació, necessitem 

aplicar les correccions relativistes. Si no fora per Albert Einstein, el 

sistema GPS no funcionaria.

Per a saber-ne més: SATÈL·LITS DE NAVEGACIÓ



 

Albert Einstein és un dels científics més famosos de 

la història. Tanmateix, això no només es deu als seus 

fantàstics descobriments, sinó també a la seua per-

sonalitat. Einstein no només era molt intel·ligent, 

també era una persona genial. Hi ha una gran quanti-

tat de llibres biogràfics i molta informació en Internet. 

Ací et mostrem algunes dades interessants sobre la 

seua vida:

Albert va nàixer a Ulm, Alemanya, el 14 de març de 1879. Era fill de pares jueus.

 

Encara que sovint va demostrar un poderós intel·lecte, no va aprendre a parlar fins 

que tenia 3 anys. Sembla que de xicotet va tindre problemes d’aprenentatge.

Per a ell l’escola era increïblement avorrida. No obstant això, des que el seu pare 

li va donar una brúixola a l’edat de 5 anys, va desenvolupar una passió ardent per 

la ciència.

ALBERT EINSTEIN
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“La imaginació és més important que el coneixement perquè el 
coneixement és limitat!”



El 1905, Einstein portava la iniciativa del món de la física. Amb només 26 

anys va publicar la teoria especial de la relativitat i els seus estudis de físi-

ca quàntica, és a dir, l’efecte fotoelèctric, pel qual va rebre el Premi Nobel 

el 1921, no per la seua teoria de la relativitat.

A Albert li agradava navegar, encara que mai va aprendre a nadar. Tocava 

el violí i en gaudia especialment interpretant peces de Mozart.

Einstein tenia el costum de no usar calcetins, deia que li molestava que es 

foradaren molt prompte.
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Després del matrimoni amb la seua primera esposa, Mileva Marie, es va 

casar amb la seua cosina.

El 1952 li van preguntar si volia ser president d’Israel. Va rebutjar la 

proposta argumentant que no tenia experiència a tractar amb persones. 

En un dels seus viatges per Amèrica, va ser nomenat cap d’una tribu índia.

Einstein mai va participar activament en la construcció de la bomba 

atòmica. No obstant això, la carta que va escriure al president estatunidenc 

d’aquella època, Roosevelt, i la seua fórmula E = mc2 van jugar un paper 

important per a desenvolupar-la. Einstein ho va lamentar profundament i, 

més tard, es va comprometre de manera activa amb la pau mundial.

Després de morir el 1955, el patòleg estatunidenc Thomas Harvey va 

robar secretament el cervell d’Einstein i va enviar petites mostres a alguns 

neuròlegs de tot el món per a investigar l’extraordinària intel·ligència de 

l’eminent científic. Algunes d’aquestes mostres es troben actualment en 

diversos museus de medicina.
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“Aprendre és experiència. Tota la resta només és 

informació”.

“És important no deixar mai de fer-se preguntes”.
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