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Si l’aigua no té color, per què la neu es blanca? 
 

 

Objectius  

 

- Descobrir els colors que composen la llum visible 

- Saber trobar els diferents colors secundaris i terciaris a partir dels colors bàsics. 

- Aprendre que el color blanc és resultat de la barreja dels colors de l’arc de Sant 

Martí. 

- Saber construir un calidoscopi i observar els efectes de la reflexió de la llum. 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

 

Ja de ben petits estem acostumats a veure que l’aigua i el gel són transparents mentre 

que la neu és blanca, i per aquest motiu, no ens adonem que hi ha una incongruència 

que l’alumnat sí que ho han observat: Per què la neu és blanca? 

 

Experimentarem amb llum. 

Primer aprendrem a separar-la en els colors de l’arc de Sant Martí fent servir aigua i un 

mirall. 

Després construirem un Disc de Newton per a adonar-nos que l’origen del blanc és la 

barreja de tots els colors 

Farem hipòtesis de com impacta un raig de llum sobre un cristall de gel per a , 

finalment, construir un calidoscopi i observar la reflexió de la llum. 

 

A mida que investiguem, anirem donant resposta no tan sols al perquè la neu és 

blanca, sinó que també descobrirem el motiu de que els núvols també ho siguin. 

 

 

Alumnat a qui va dirigida 

 

Aquesta experiència s’ha efectuat al cicle mitjà, concretament al tema dels canvis 

d’estat de la matèria, però també es podria posar en pràctica per a cicle superior. 

 

Recursos emprats 

 

Tot el material ha estat elaborat a partir de matèria primera o material reciclat: Paper, 

pintura, miralls, pot buit de silicona, aigua, etc. 
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Temporització 

 

Aquesta unitat didàctica està dissenyada per a unes sis sessions. 

 

Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 

La metodologia emprada va variant en funció de l’activitat. 

 

Bàsicament es treballa amb el sistema constructivista juntament amb el mètode 

científic on l’alumnat genera teories (a partir del constructivisme) i les aplica 

mitjançant experiments (mètode científic) 

 

En canvi, a les sessions del muntatge del cristall de gel i la del calidoscopi, bàsicament 

el mètode pedagògic és la de descobriment guiat. 

 

 

Aspectes tècnics a tenir en compte 

 

El principal material és la llum. Aquesta característica obliga en determinades ocasions 

a modificar el calendari de les sessions amb la finalitat de que l’aprenentatge sigui més 

vivencial. 

 

Documents adjunts 

 

Fitxes neublanca.pdf 

Guia ampliada.pdf 
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