
El sistema solar 

• Les teories científiques. 

• Els fets que s’intenten 
explicar. 

• La teoria geocèntrica de 
Ptolemeu. 

• La teoria heliocèntrica. 



La ciència... (1/2) 
• Es centra en el món 

natural. No utilitza 
explicacions 
sobrenaturals. 

• No és una simple 
col·lecció de fets. Té 
teories per explicar com 
són les coses. 



La ciència... (2/2) 

• Permet fer prediccions precises i comprovables, 
mitjançant observacions o experiments. 

• Les idees científiques es poden revisar si 
apareixen noves evidències o explicacions 
alternatives. 

Es construeix en 
comunitat, la qual cosa 
permet corregir errors i 
detectar fraus. 

 



Què és una teoria? 

• Accepció quotidiana: Hipòtesi proposada com 
una explicació; per tant, una mera hipòtesi, 
especulació o conjectura. 

• Accepció científica: Esquema o sistema d’idees 
o afirmacions mantingudes com a explicació 
d’un grup de fets o fenòmens; hipòtesi que ha 
estat confirmada o establerta per 
observacions o experiments i és acceptada 
com explicació dels fets coneguts. 



Les teories científiques 

• Són les nostres millors creences raonades sobre 
com funciona el món. 

• No poden ser demostrades. Només poden ser 
posades a prova, intentant refutar-les. 

• Com més intents de refutació ha resistit, més 
establerta es considera una teoria. 

• Algunes teories tenen tantes evidències que les 
recolzen que són considerades pràcticament un 
fet. 



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. 



Si dues teories rivals compleixen igualment 
els tres criteris... 

• Principi de la parsimònia: A igualtat dels altres 
criteris és preferible la teoria més simple. 



Qui decideix sobre la 
validesa d’una teoria? 

• Els científics han de 
publicar els seus 
resultats, arguments i 
teories. 

• La comunitat científica 
discuteix les propostes i 
intenta arribar a un 
consens. 

• Això permet corregir 
errors i detectar fraus. 



Com a conseqüència 
• La ciència canvia amb el temps. 

• A mesura que canvia, guanya capacitat d’explicar i de 
predir. 

• Es pot aplicar a la vida quotidiana i permet generar 
tecnologia. 

• L’únic dogma que hi ha en ciència és que no hi ha 
dogmes. 

• La ciència és el millor mètode que hem descobert els 
humans per entendre el món. 

• Si en un camp no es poden fer prediccions ni 
observacions, no s’hi pot fer ciència. 



Els fets que requereixen una explicació 



Dia i nit 



Trajectòria aparent del Sol el dia del solstici 
d’hivern 



Moviment 
aparent de 
les estrelles 
durant una 

nit 





La trajectòria erràtica de Mart 



Eclipsi de sol gener 2009 



El model de 
Ptolemeu 



Ptolemeu (segle II dC) i 
el seu model 



La teoria de Ptolemeu 

• Explicava l’alternança dia – nit. 

• Explicava el moviment retrògrad dels planetes. 

• Explicava els eclipsis de Sol. 

• Incloïa unes taules que permetien predir, amb 
poc marge d’error, la posició futura d’estrelles 
i planetes i els eclipsis de Sol. 

• Era compatible amb les teories físiques de 
l’època (física aristotèlica). 





Copèrnic (1543) i el model heliocèntric 



Models heliocèntric i geocèntric 



Galileo 
(1564-

1642) i els 
satèl·lits de 

Júpiter 



Kepler (1571-
1630): dels sòlids 

platònics a 
òrbites 

el·líptiques 



Les lleis de Kepler 



Isaac Newton 
(1687): El 

perquè de tot 
plegat 




