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Llum i foscor 

 
Descripció de l’activitat 
 
L’activitat ha estat realitzada amb els infants de tot el parvulari de l’escola, a 
vegades hem estat els 75 alumnes junts, altres activitats les hem fet a l’aula i 
altres amb grups d’alumnes barrejats. 
 
Els primer que vam fer va ser sortir al pati i els mestres vam preguntar: què és 
això que hi ha darrera meu?. Aquesta pregunta desencadena d’altres com: per 
què hi ha ombra? De què te olor? La podem tocar? La podem trencar? De què està 
feta?...  

 
Juguem amb l’ombra. 
Vam jugar amb l’ombra dels nostres cossos, provem de fer-la llarga, petita, 
busquem l’ombra del nostra cos. 
 
També agafem una fulla del pati i intentem projectar-la al terra, a la paret, al 
cap, a la panxa.. tot fen adonar als infants quina ha de ser la posició de la fulla 
vers el punt de projecció. Finalment, per donar resposta a la pregunta, l’ombra 
pot córrer?  juguem a trepitjar-nos les ombres els uns als altres. 
Un moment important és quan va sorgir la pregunta: podem trepitjar-nos la 
nostra ombra del cap? Vam estar molta estona parlant i provant, fins que un 
infant, tot projectant la seva ombra a la paret, va cridar emocionat: Jo ja puc!! 
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Juguem amb l’ombra artificial 
 
Després de descobrir i jugar amb l’ombra que obtenim amb el sol decidir anar-
nos al teatre de l’escola, allà ja havíem muntat una tela blanca amb un focus 
darrere que ens ajudarà a experimentar amb ombres. Per grups, uns ens posem 
darrera la pantalla i ens movem amb tota llibertat i els demanem que es fixin 
amb la transformació de l’ombra mentre es mouen (es fa gran, es fa petita, ...). 
Per acabar, d’un en un, juguem a representar i endevinar, ens convertim en 
forçuts, elefants, monstres,... 
 

 
L’ombra dels objectes.  
 
Ens una altre activitat sortim al pati amb objectes de la classe, des de llapis fins 
a caixes i joguines. 
La primera estona la dediquem al joc lliure d’ombres, cada infant projecta 
l’ombra d’un objecte, i el canvia quan li interessa. Passat un temps prudencial 
ens agrupem i parlem del que hem fet i ens ha passat. Quines ombres ens han 
sortit. Surt la idea que hi ha ombres iguals i ombres diferents. Que hi ha 
objectes que sols tenen una ombra (la pilota) i altres que en tenen dos o més 
(una caixa). 
Aquest experiència la repetirem amb la projecció amb un focus i una pantalla. 
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L’ombra es mou, i la porteria no!! 
 
Al pati ens fixem amb les ombres que fam els objectes que hi ha, l’arbre, la 
porteria, la façana de l’escola, la teulada,... 
Primer resseguim les formes amb guix i seguidament juguem a imaginar a partir 
de les formes de les ombres. (també en fen fotos) 
 

 
 
Un infant, en un moment ens crida a tots: La ombra de la porteria s’ha mogut!! 
Això ens porta a establir un diàleg amb una inquietud: com és que es mou 
l’ombra si no es pot moure la porteria? 
 
Qui és qui? Què és? 
 
A l’aula muntem un focus (projector) i una pantalla (paper d’embalar blanc al 
teatrí de titelles) i en grups de 5 es posen darrera i els altres hem d’endevinar 
de qui és el perfil que apareix a la pantalla. 
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Aquest muntatge l’aprofitem per projectar objectes i endevinar de quin objecte 
es tracte, si cal donarem consignes a l’infant que està projectant l’ombra per si 
cal que el mogui. 
 
En acabar l’activitat parlem de tot plegat i ens adonem de moltes coses: 

• Que un objecte pot tenir més d’una ombra. 
• Que dos objectes diferents poden tenir la mateixa ombra 
• Que un tub pot donar-nos una ombra plena i una de buida. 
• Que un objecte pot fer una ombra circular i una de rectangular 

 
 
 
Representem sobre el paper 
 
Damunt un full en blanc i amb ceres negres cada infant dibuixarà les diferents 
ombres de l’objecte que vulgui. 
 
Finalment, i tenint objectes al davant (pots i capses de diferents mides) ens 
disposem a imaginar quines ombres pot fer l’objecte. 

 
 


