
És l’astrologia una ciència? 



Què és l’astrologia? 

• És una disciplina que intenta conèixer i predir 
la personalitat dels individus i els 
esdeveniments importants de la seva vida. 

• Es basa en la posició aparent dels astres i en el 
seu moviment a partir del moment del 
naixement d’una persona. 

• Els signes del zodíac són les constel·lacions 
que es troben sobre l’eclíptica, la línia corba 
per on es mou aparentment el Sol vist des de 
la Terra. 



Desenvolupament de l’astrologia 

• L’astrologia es va desenvolupar 
durant l’edat antiga i mitjana. 

• En aquells moments, l’astrologia era 
compatible amb l’astronomia. 

• Sovint els astrònoms eren també 
astròlegs. 

• A partir de Kepler, l’astrologia va 
quedar desconnectada de la ciència. 



Dibuixeu les constel·lacions que veieu 





La constel·lació 
del lleó (dibuix 

de 1488) 



Constel·lació d’Aquari segons dibuix 
del segle XIX 



Astrologia 
mèdica 

(segle XVI) 



Una bona teoria científica... 

• Pot explicar els fenòmens coneguts 
(observacions i experiments). 

• Pot fer prediccions precises i comprovables 
sobre observacions i experiments futurs. 

• És coherent des d’un punt de vista lògic, tant 
internament com amb altres teories 
científiques ben establertes. 



Requisits per ser considerat ciència 

• http://undsci.berkeley.edu/index.php 

• Es centra en el món natural? 

• Intenta explicar el món natural? 

• Fa prediccions comprovables? 

• Es basa en evidències? 

• Involucra una comunitat científica? 

• Està conduint actualment a investigacions? 

• Els seus investigadors, es comporten com a 
científics? 

http://undsci.berkeley.edu/index.php


Així és l’univers segons els astròlegs 



Així és l’univers segons els astròlegs 

• Tot l’univers gira al voltant de la Terra. 

• Les constel·lacions del zodíac continuen a la 
mateixa posició que a l’època de Ptolemeu. 

• Hi ha set planetes movent-se de manera 
independent al voltant de la Terra. 

• Els planetes són: la Lluna, Mart, Mercuri, 
Júpiter, Venus, Saturn i el Sol. 



El fonament físic dels horòscops 



Com pot influir-nos un planeta? 

• Mitjançant la seva llum? 

• Mitjançant la seva gravetat? 



Càlcul de l’efecte gravitatori 

• G = 6,67 . 10-11 m3 . kg-1 . s-2 

• Massa del nadó = 3 kg 

• Mart:  

– Massa = 6,4185 . 1023 kg 

– Distància: entre 56 . 106 km i 250. 106 km 

• La llevadora: 

– Massa = 60 kg 

– Distància = 0,5 m 



És l’astrologia coherent amb les teories 
científiques ben establertes de camps afins? 



L’horòscop 
xinès 

• Dotze signes 
anuals. 

• Prediccions 
totalment 
diferents. 

• La mateixa 
(poca) capacitat 
d’explicar i de 
predir. 



L’efecte Rosenthal o Pigmalió 

• Les persones tenim tendència a comportar-
nos tal com s’espera de nosaltres. 

• Aquesta és la manera més eficient en que els 
horòscops influeixen en les nostres vides. 




