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 Investigació del comportament de les “perles solars o fotocromàtiques” 

amb diferents tipus de llum 
 

Descripció detallada 

Resum 

Després d’observar el comportament d’unes curioses boletes de plàstic  en presència de la 

llum solar, els alumnes investiguen el comportament d’aquestes anomenades “perles solars” o 

“perles fototcromàtiques” utilitzant fonts de llum diverses: llums blanques artificials, llums de 

colors, llum d’un detector de bitllets falsos, llum negre, llanterna UV, bombeta d’IR. Dissenyen 

i realitzen els experiments en grups i comparteixen els resultats per arribar a conclusions a 

nivell de classe. 

 

Objectius  

 Emocionar-se amb els fenòmens i sentir curiositat i interès per aprendre 

 Adquirir expertesa en el muntatge d’experiments i incorporar hàbits de treball segurs 

per evitar possibles riscos 

 Dissenyar experiments formulant la pregunta de recerca, identificant les variables 

dependent i independent i les variables a controlar  

 Formular hipòtesis i predir el possible comportament de les perles fotocromàtiques 

 Recollir de manera sistemàtica els resultats dels experiments i valorar la importància 

de compartir dades i del treball en equip. 

 Observar regularitats i diferències en el comportament de les perles fotocromàtiques 

 Escoltar les opinions dels companys i fer síntesi de conclusions a nivell de grup 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de manera explicita  

 Disseny d’experiments amb identificació i control de variables i formulació d’hipòtesis. 

 Identificació de regularitats i diferències. 

 Recollida de dades, comunicació de resultats i conclusions. 

 

Alumnat a qui va dirigida 

3r ESO Ciències de la naturalesa/ 4t ESO Física i Química /4t ESO Biologia i Geologia 

 

Recursos emprats 

Perles fotocromàtiques, portalàmpades, bombetes diverses (llums blanques artificials, llums 

de colors, llum d’un detector de bitllets falsos, llum negre, llanterna UV, bombeta d’IR). Bosses 

petites de plàstic i càpsules de plàstic per col·locar els diferents tipus de perles després de 

classificar-les. 

 

Temporització 

1 h 
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte  

Els alumnes treballen en grups amb diferent tipus de llums i comparteixen els resultats a nivell 

de classe per arribar a unes conclusions finals. 

 

Aspectes tècnics a tenir en compte 

Utilitzar les perles fotocromàtiques de colors variats. Es poden comprar per internet en 

empreses de material didàctic per fer experiments de l’àmbit de ciències i STEM.  

Demanar als alumnes que el muntatge de les làmpades sigui de manera que la radiació no vagi 

directament als ulls, sinó que quedi enfocada cap a la taula de treball.  

Si s’utilitzen suports amb tubs de radiació UV, cal que se situïn de manera que la radiació no 

vagi directament als ulls i no mirar-los directament. És imprescindible que hi hagi un 

interruptor o que s’endollin només en el moment en que s’hagi de mirar l’efecte de la llum i 

que no estiguin encesos mentre es manipulen per fer el muntatge. 

 

Orientacions per  al professorat 

Aquesta activitat és el punt de partida del projecte. Els alumnes investiguen el comportament 

de les perles fotocromàtiques amb diferents tipus de llum per arribar a conclusions de quines 

radiacions són responsables dels canvis de color. Per això se’ls demana que realitzin 

experiments en grups de 3-4 alumnes, elaborin les seves conclusions i que comparteixin els 

resultats i elaborin conclusions a nivell de tota la classe. 

Els alumnes han d’arribar a la conclusió que l’únic tipus de radiació que provoca canvis de 

colors és l’anomenada radiació UV i que no totes les fonts de radiació UV produeixen 

exactament el mateix canvi en alguns tipus de perles. Han de comparar els efectes produïts 

amb la llum solar i les làmpades UV emprades. Poden concloure que la llum solar conté 

radiació UV, però han d’arribar a formular-se preguntes sobre si tota la radiació UV és igual, de 

què depenen les seves característiques, com es poden identificar i mesurar, per què canvien 

de color les perles sota radiació solar i no amb llum blanca i de color.... Els alumnes aniran 

trobant resposta a aquestes preguntes en activitats posteriors. 

 

L’alumnat ha de treballar de manera autònoma en l’experimentació i donant resposta a les 

preguntes del full de treball que guien les seves actuacions.  El professorat ha d’actuar com a 

guia ajudant als grups de treball a avançar en la seva tasca i organitzar els moments de treball 

autònom dels grups i les posades en comú a nivell de tota la classe. 

 

L’activitat generalment sorprèn i emociona els alumnes de manera que afavoreix la seva 

implicació en les tasques i desvetlla el seu interès per troba resposta a noves preguntes sobre 

la radiació solar  

 

Documents adjunts 

 Descripció detallada 

 Full de treball per a l’alumne 

 


