
Semana das estrelas
Cando levantamos a ollada cara ao ceo nas noites claras, observamos unha 
infinidade de pequenas luces: as estrelas... pero non todo o que chamamos 
estrelas o son realmente, e mesmo dentro destas hai moitas castes distintas.
Imos tentar con esta unidade aprendermos que é o que en verdade vemos 
no ceo.

CONSTELACIÓNS

Dende moi antigo o home ollou 
cara ao ceo, e coas luces das 
estrelas formou figuras que 
representaban aos seus deuses, 
heroes, lendas, animais.... son as 
constelacións. As constelacións 
son, polo tanto completamente 
artificiais, creadas polo home. Así 
as estrelas que  conforman unha 
constelación ás veces están tan 
separadas entre sí que resulta 
paradóxico que nós as estudemos 
como unha unidade. Pero sen 
embargo as constelacións 
axúdannos a compartimentar 
o ceo e facilitar o seu estudio 
e a localización dos obxectos celestes. Por iso debemos aprender as 
formas das constelacións máis importantes, como o Setestrelo (a Osa maior), 
Orión ou Casiopea.

ESTRELAS



Estrelas son a gran maioría das 
luces que vemos brillar no ceo 
nocturno. Pero entre elas hai unha 
gran diferencia de tamaños, cores 
e intensidades. Por exemplo, 
Betelgeuse, unha xegante 
vermella, é tan grande que se 
estivese situada onde o noso Sol, 
cubriría todo o espacio deica a 
órbita de Xúpiter; é decir, nós 
estariamos dentro da estrela. 
Tamén hai estrelas de moito menor tamaño que o noso Sol . A luminosidade 
das estrelas tamén varía tanto a nivel absoluto (a cantidade real de luz que 
emite cada unha delas) como relativo (a luz que nos chega a nós, na terra, 
dende as estrelas). Loxicamente unha estrela que brille moito, se está moi 
lonxe, para nós resultará menos luminosa que unha que emita menos luz 
pero que se atope máis achegada. A estrela máis brillante do noso 
firmamento é Sirio, situada a 8,3 anos luz da terra, mentre que Proxima 
Centauri, a máis achegada a nós é bastante escura.

CÚMULOS ESTELARES

Nalgunhas zonas do espacio aparecen 
agrupacións de estrelas en 
número considerable. Os cúmulos 
poden ser globulares (unha agrupación 
circular de millóns de estrelas que se 
condensa cara ao centro) ou 
diseminados (onde as estrelas están 
máis separadas, sen unha disposición 
determinada como no caso das 
Pléiades en Tauro). 

NEBULOSAS

As nebulosas están formadas de materia 
cósmica difusa (non concentrada como no 
caso das estrelas, senon con aspecto de nube) 
e luminosa por incandescencia (é decir brilla 
ao reflectir a luz das estrelas (como nunha 
posta de sol en que no ceo brillan as partículas 
de pó atmosférico reflectindo a luz do sol). 



Nebulosas moi fermosas e fáciles de observar son a da constelación 
de Orión e a que brilla entre as estrelas das Pléiades.

GALAXIAS

As galaxias son conxuntos de miles de 
millóns de estrelas que xiran en torno a un 
centro galáctico, do mesmo xeito que os 
planetas xiran ao redor do Sol.O noso Sol forma 
parte da galaxia da Vía Láctea, que podemos 
ver no ceo indicándonos o Camiño de Santiago. A 
nosa galaxia debe ser moi semellante á galaxia 
de Andrómeda, a nosa veciña, e que podemos 
localizar no ceo, (vemos aparentemente un 
punto feblemente luminoso) a partir da 
constelación de Casiopea. A nosa Galaxia conta con dúas galaxias satélites 
chamadas as nubes de Magalhaes, que só se poden observar dende o 
hemisferio sur da Terra.
PLANETAS
Planeta en grego significa errante, e eso é o que son no ceo nocturno, 
luces como de estrelas que, ao longo de observacións continuadas vemos 
como van cambiando de lugar sobre o fondo das estrelas fixas. Marte, 
Xúpiter, Saturno e Venus son os planetas que destacan polo seu brillo e/ou 
cor no ceo. 
Os planetas móvense polos arredores dunha liña maxinaria chamada 
eclíptica, onde tamén orbita o Sol e a Lúa, e que atravesa as constelacións do 
zodíaco.

ACTIVIDADES
Aula de informática: Traballo co Jclic elaborado no colexio sobre 
identificación de constelacións e estrelas, así como contacto co programa 
Stellarium de simulación do ceo nocturno
Biblioteca: Exposición de libros de astronomía e astronáutica
Plástica: Realización de planisferios
Coñecemento: Traballo dos conceptos desta unidade didáctica
Saída nocturna de observación o xoves 16 de febreiro ás 20:30



libros de astronomía na biblioteca

Titulo Autor

Astronomía Caratini, Roger

Leyes de la naturaleza, las Caratini, Roger

Ariadne y el futuro del espacio Forgit, Michel

El cielo y la tierra Galbiati Bolis, Natalia

El cielo y la tierra Galbiati Bolis, Natalia

Estrellas y planetas Levy, David H.

Apolo XI Gomes, Hermenegildo

Los Amantes de la astronomía Ronan, Colin A.

Atlas de astronomIa Reginaldo Monllor, Raimon

Reto al espacio  

El cielo, las estrellas y la noche Verdet, Jean-Pierre

Balance de la investigación 
espacial  

El autobús mágico en el sistema 
solar Cole, Joanna

De lo más pequeño a lo más 
grande del Universo Pajares, Carlos

Albert Einstein QUINTANILLA SAINZ, Efrén

Copernico y la conquista del 
cosmos Ruoze, Michel

Albert Einstein QUINTANILLA SAINZ, Efrén

A danza do planeta terra  

El cuerpo humano en el espacio  

El universo y la tierra  

El sol, la luna y la tierra  

El espacio Guillemard, Roland

Día y noche Gordon, María


