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I tu, et protegeixes del sol 
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Objectius  

 

Detectar les idees inicials de l’alumnat 

Identificar i posar en comú les preguntes a les que els alumnes volen donar resposta 

Apropiar-se dels objectius del projecte (per part dels alumnes) 

 

 

Descripció de la proposta  

 

Aquesta activitat s’inicia amb la lectura d’un diàleg entre dos joves i pretén que arrel d’aquesta 

conversa, els alumnes es facin preguntes a les que voldrien donar resposta al llarg del projecte. 

Es deixa un temps per a què els alumnes, elaborin preguntes individualment, les comparteixin i 

discuteixin en petit grup, i es posin en comú a nivell de tota la classe. 

El professor/a les anirà agrupant de manera que en principi les preguntes encaixaran en els 

tres eixos del projecte: efectes de la radiació solar, radiació solar i protectors i filtres solars. 

 

1) Quins riscos i quins efectes pot ocasionar prendre el sol sense protecció? 

2) Quines característiques té la radiació solar i perquè és més perillosa en segons quins 

indrets, moments de l’any, hores del dia, forat de la capa d’ozó...? 

3) Què contenen els protectors solars i els vidres de les ulleres de sol? De què ens 

protegeixen? Tots són igual d’eficients i actuen de manera similar? Què contenen les cremes 

solars? Com podríem preparar-ne al laboratori? 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
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Aquesta activitat està dissenyada com a punt de partida del projecte. En funció de les 

preguntes que formulin els alumnes, si el professorat ho creu convenient, es poden seleccionar 

unes activitats del projecte o unes altres. També es poden dur a terme activitats 

complementàries per adequar el projecte als interessos dels alumnes. 

Tot i així, el projecte està pensat per treballar continguts entorn a unes idees clau i models, i en 

les diverses ocasions en que s’ha dut a terme aquesta activitat amb alumnes, les preguntes es 

poden agrupar entorn al tres eixos indicats anteriorment: efectes de la radiació solar, radiació 

solar, protectors solars. El professorat pot complementar però l’abast de les preguntes si 

considera que algunes convindria treballar-les a l’aula. 

 

Recursos emprats  

 

Paper i llapis. Taules disposades per al treball en grup. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Es tracta de l’activitat inicial del projecte i els continguts a què poden fer referencia les 

preguntes dels alumnes haurien de ser sobre aspectes relacionats amb els objectius 

d’aprenentatge del projecte. Per exemple continguts sobre la composició de la radiació solar, la 

manera com incideix sobre la terra, els efectes de la radiació sobre els éssers vius, la capa 

d’ozó, els filtres solars, el contingut de les cremes solars, etc.   

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat de ciències de la Naturalesa de 3r ESO, alumnat de Física i Química i de Biologia i 

Geologia de 4t ESO, alumnat de 1r Batxillerat científic, tecnològic. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Projecte interciències, ja que hi ha intererelacionats continguts de física, química, biologia i 

geologia. 

Relacionat amb entorn proper dels alumnes i el desenvolupament de l’esperit crític i la capacitat 

d’argumentació basada en evidències. 

 

Documents adjunts 

 

Document de treball per a l’alumne 
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