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ESTEM COM UN LLUM: GUIA AMPLIADA 

 
TÍTOL: ESTEM COM UN LLUM ÀREA: CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL DURADA: 7 SESSIONS 

PERIODE: 3r 

TRIMESTRE  
CURS: 5è   CURS ESCOLAR 2017/2018 

SESSIÓ 
TIPUS 

ACTIVITAT 
ACTIVITAT TEMPS DESCRIPCIÓ RECURSOS 

AGRUPACIÓ/ 
ESPAI 

AVALUACIÓ ROL PROFESSOR 

1 Exploració Presentació de les preguntes 30 min 
Cada dia de la setmana es penjaran les preguntes per 

crear hipòtesis on les respostes es resoldran al llarg de la 

unitat. 
Full paper dina4. 

Individual 
 
Aula 
 

Coneixements previs. Observador del procés. 

2 Introducció Què és la llum? 1h aprox 
Coneixerem les característiques i propietats de la llum 

gràcies als seus coneixements previs i a un petit 

experiment.  

-Objecte quotidià. 
-Làmina polaritzant 
-Material preparat: Dossier del científic. 

Gran grup 
 
Pati escola 

Portfoli 
 
Observació directa 

Guia. Marcarà el ritme amb 

preguntes que responguin als 

criteris d’avaluació. 

3 Estructuració 
Experimentem  amb les 

propietats de la llum I 
1h 30min 

aprox 

Es crearan 4 racons experimentals: reflexió, miralls, 

refracció i lents. 
 

-Got d’aigua, llapis. 
- 12 làser 
-Miralls: pla, còncau i convex. 
-Lents convergents i divergents. 
-Ampolla de plàstic transparent, llanterna i 

recipient gran. 

6 grups de 4-5 

persones 
 
Aula 

Dibuix i explicació de 

la experiència al 

dossier. 

Observació directa del 

desenvolupament de l’activitat. 
Guia per resoldre dubtes durant 

les experiències. 
 

4 Estructuració 
Experimentem  amb les 

propietats de la llum II 
1h aprox 

Es crearan 2 racons experimentals: un amb la 

descomposició de la llum i l’altre amb la difracció. 

-Prisma, llanterna, cd’s 
 
-Recipient d’aigua transparent, llet, llanterna. 

6 grups de 4-5 

persones 
 
Aula 

Dibuix i explicació de 

la experiència al 

 dossier. 

Observació directa del 

desenvolupament de l’activitat. 
Guia per resoldre dubtes durant 

les experiències. 
 

5 Estructuració 
Experimentem amb la absorció 

dels colors i els problemes 

visuals (miopia, hipermetropia) 
1h aprox 

Es crearan 2 racons experimentals: en un es treballarà la 

absorció dels colors i en l’altre es simularà un ull amb 

problemes refractius. 

- Matràs rodó amb aigua, full de paper en 

blanc, lents oftàlmiques de +2DE (2), -2 

DE(2), 3lupes, plastilina, cartolina negra, 

cinta adhesiva i llanterna. 
- globus( negre, blanc i color), lupa i 
cronòmetre. 
 

6 grups de 4-5 

persones 
 
Aula 

Dibuix i explicació de 

la experiència al 

 dossier. 

Observació directa del 

desenvolupament de l’activitat. 
Guia per resoldre dubtes durant 

les experiències. 
 

6 Aplicació Recerca d’informació. 
1h 30 min 

aprox 

Es demanarà que facin una recerca  d’informació per 

completar les experiències i donar resposta a les 

qüestions proposades a l’inici 

-Ordinador 
-Llibres de text 

6 grups de 4-5 

persones 
 
Aula 
Aula informàtica 

Resposta de les 

preguntes posades a 

l’inici. 
 
Aportar exemples 

reals per a cada 

experiència. 

Observació directa de la 

recerca i l’ús que en fan. 
 
Resoldrà dubtes que puguin 

sorgir per trobar o ampliar la 

informació. 

7 Aplicació Exposició de les respostes. 1h aprox 
Per grups es respondran les qüestions plantejades de 

l’inici. 
S’autoavaluaran el procés i es demanarà un informe 

-Paper dina4. 
-Informe de resultats 

-6 grups de 4-5 

persones. 
-Individual 

Autoavaluació per 

rúbrica. 
 

Observador de les exposicions i 

guia dels dubtes que sorgeixin. 
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individual dels resultats.  
Aula 

Informe individual de 

resultats. 

8 Avaluació Avaluació i dossier del científic 1h aprox 

Ompliran la rúbrica d’autoavaluació i es demanarà un 

informe individual dels resultats (el dossier que han anat 

treballant al llarg de les sessions però que han anat 

omplint amb ajut del grup). 

Dossier del científic 
Rúbrica d’avaluació 
Ordinador 

Individual 
Grups establerts 
Aula 

Autoavaluació per 

rúbrica. 
  
Informe individual de 

resultats. 

Observador de les avaluacions i 

guia dels dubtes que sorgeixin. 
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SESSIÓ 1: Presentació de les preguntes TEMPS: 1 sessió 30 min ( 5min per pregunta cada dia) 
Objectius didàctics • Reflexionar respecte els fenòmens naturals que ens envolten. 

Continguts • Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de 

l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació. 

Competències bàsiques Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Criteris d’avaluació • Creen hipòtesis de les preguntes formulades. 
Recursos Full paper dina4. Espai Aula 

Rol del professor Observador del 

procés Agrupació  Grup classe 

Descripció de l’activitat 

Per introduir el tema els hi proposarem una sèrie de qüestions per a despertar-los-hi l’interès i així puguin començar a fer les seves pròpies suposicions e hipòtesis. 
• ¿Per què el cel és blau? 

• ¿Per què quan plou i fa sol surt l’Arc de Sant Martí? 

• ¿Com funciona la fibra òptica? 

• ¿Per què hi ha nens que porten ulleres i d’altres que no? 

• ¿Amb quins colors ens hem de vestir a l’estiu per no tenir tanta calor? 

• ¿Per a què em serveixen els retrovisors del cotxe? 

Cada dia de la setmana es penjaran les preguntes per crear hipòtesis on les respostes es resoldran al llarg de les activitats. 
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SESSIÓ 2: Què és la llum?  TEMPS: 1 sessió 1 h aprox 
Objectius didàctics • Reflexionar respecte els fenòmens lluminosos que ens envolten. 

Continguts • Planificació i realització d’experiències sobre el comportament de materials davant de la llum 
• Utilització de material i tècniques específiques de laboratori. 

Competències 

bàsiques 
Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Criteris 

d’avaluació • Creen hipòtesis a les preguntes formulades. 

Recursos -Objecte quotidià. 
-Material preparat: Dossier del científic. Espai Pati de l’escola 

Rol del professor Guia. Marcarà el ritme amb preguntes que responguin als 

criteris d’avaluació Agrupació  Gran grup 

Descripció de 

l’activitat 

Conversa oberta sobre què és la llum (ones electromagnètiques), d’on surt (fonts lluminoses) i quines característiques te (velocitat, en línia recta i en totes direccions). Per explicar 

la direccionalitat de la llum proposarem fer un experiment on es creïn ombres mitjançant l’objecte que han portat. Es remarcarà  l’ús del llenguatge científic i les fases d’una 

investigació. 
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SESSIÓ 3: Experimentem  amb les propietats de 

la llum 
TEMPS: 1 sessió 1h 30 min aprox (15 min explicació grupal, 10 min cada experiència, 4 min expressió gràfica de la experiència, 20 min conversa 

gran grup). 

Objectius didàctics 
• Identificar els diversos tipus de miralls i diferenciar les imatges que produeixen cadascú d’ells.  
• Identificar i explicar els processos de reflexió i refracció de la llum a través d’experiències senzilles. 
• Conèixer el concepte de lent i relacionar el tipus de lent amb la imatge que proporciona. 

Continguts 
• Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats. 
• Planificació i realització d’experiències sobre el comportament de materials davant de la llum. 
• Utilització de material i tècniques específiques de laboratori. 

Competències bàsiques Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Criteris d’avaluació 
• Interpreta i comunica els resultats de la recerca oralment i gràficament. 
• Obté informació i recull dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant fonts experimentals. 
• Mostra iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació. 

Recursos 

Experiència 1: Got d’aigua, llapis, 3 làser, gotes de llet, oli. 
Experiència 2: Miralls (pla, còncau i convex), cordill llarg. 
Experiència 3: Got d’aigua, 3 làser, 3 ampolles de plàstic 

transparent, 3 llanternes i 3 recipients grans. 
Experiència 4: 3 Lents convergents i 3 de divergents, 6 làsers, 

papers blancs, bolígraf, goma. 
Material preparat: Dossier del científic. 

Espai Aula, passadís  

Rol del professor Observació directa del desenvolupament de l’activitat. 
Guia per resoldre dubtes durant les experiències Agrupació  6 grups de 4-5 persones.  

Descripció de l’activitat 

Es crearan 4 experiències on 3 dels 6 grups començaran seguint el següent ordre d’experiències: 1-2-3-4. Els altres 3 grups seguiran el següent ordre: 3-4-1-2. 
Experiència 1 reflexió: observaran la projecció d’un raig  quan aquest incideix per un lateral d’un got amb aigua en direcció a la superfície. Un cop observat faran un segon 

experiment. Agafaran una ampolla d’aigua amb un forat tapat en la seva part inferior. Un cop el destapin, i amb l’ajut d’una llanterna, observaran com el raig d’aigua 

s’il·lumina i el focus de llum és observable en el recipient recollidor i no en la paret com hauria de ser.  
Experiència 2 miralls:  Primer observaran com són els dos miralls i quina diferència tenen. Després, agafant el mirall còncau amb els braços estirats anotaran: com és la 

posició de la imatge (dreta/invertida), com és la mida (gran/petita) i que s’hi observa. En un segon moment, s’aproparan el mirall als ulls i tornaran anotar el mateix, mida i 

posició. Aquest procediment el repetiran pel mirall convex i pla. 
Com a segona proposta veuran la trajectòria d’un mirall pla. Un nen focalitzarà un raig de llum cap a una superfície fosca on es pugui visualitzar el punt lluminós. Un altre 

nen amb l’ajut d’un cordill, descriurà el recorregut que fa el raig de llum des de que és captat fins que es reflecteix a la superfície. 
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Experiència 3 refracció: observaran la projecció d’un raig  quan aquest incideix des de la superfície en direcció al fons del got d’aigua, el qual conté unes gotes de llet, 

després col·locaran en el got un llapis i observaran el que succeeix. Hi haurà una variant que serà afegir oli fins generar un gruix de dos dits. Procediran a projectar els 

làsers de la mateixa manera i observaran el que hi passa. Els farem reflexionar per què amb l’oli el làser i el llapis es desvien més en relació amb l’aigua, què hi ha de 

diferent? 
Experiència 4 lents: Presentarem dos tipus de lents: convergents i divergents. Amb els làsers observaran la trajectòria que fan els seus rajos quan incideixen en cada tipus 

de lents, s’allunyen o es creuen?. En un segon moment, agafaran una goma on posaran un làser a cada costat. Projectaran els rajos en direcció a les lents i en dibuixaran la 

trajectòria de sortida i faran una estimació de la mida, és més gran o més petit respecte l’original?. 
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SESSIÓ 4: Experimentem  amb les propietats de la 

llum TEMPS: 1 sessió 1 h aprox (10min. explicació, 17 min. per experiència,  16min. conversa gran grup) 

Objectius didàctics 
• Identificar y raonar el procés de descomposició de la llum.  

• Identificar y raonar el procés de difracció de la llum. 

Continguts 
• Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats. 
• Planificació i realització d’experiències sobre el comportament de materials davant de la llum. 
• Utilització de material i tècniques específiques de laboratori. 

Competències bàsiques Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Criteris d’avaluació 
• Interpreta i comunica els resultats de la recerca oralment i gràficament. 
• Obté informació i recull dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant fonts experimentals. 
• Mostra iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació. 

Recursos 

- Experiència 5 : 3 Prismes, 3 llanternes, 3 cd’s, cartolina 

amb un forat, cinta adhesiva. 
- Experiència 6 : 3 Recipients d’aigua transparent, llet, 3 

llanternes. 
-Material preparat: Dossier del científic. 

Espai Aula, passadís. 

Rol del professor Observació directa del desenvolupament de l’activitat. 
Guia per resoldre dubtes durant les experiències. Agrupació  6 grups de 4-5 persones. 

Descripció de l’activitat 

Dels 6 grups, 3 faran la experiència 5 i els altres 3 faran la experiència 6. Passat el temps s’intercanviaran les experiències. 
Experiència 5 descomposició: Enganxaran a la llanterna una cartolina amb un forat, formant un feix de llum. Orientaran aquest feix sobre la superfície d’un prisma i 

observaran el que succeeix ( la llum s’hauria de descompondre vient-se l’Arc de Sant Martí). En un segon moment, agafaran el cd i l’orientaran cap a un raig de llum que 

entri per la finestra, observant el fenomen. Haurien de veure el mateix fenomen que en el primer moment. 
Experiència 6 difracció: Ompliran el got de precipitats amb aigua on hi afegiran unes gotes de llet. L’il·luminaran amb la llanterna i observaran tan la llum que hi ha dins del 

vas de precipitats com la llum resultant que arriba sobre la pantalla de paper. La llum de dins del got de precipitats serà de color blau i la projectada sobre el paper tindrà un 

color groguenc, corresponent a les ones més fortes de l’espectre visible. 
SESSIÓ 5: Exploració TEMPS: 1 sessió 1 h aprox (10min. explicació, 17 min. per experiència,  16min. conversa gran grup) 

Objectius didàctics 
• Relacionar els tipus de lents amb la seva aplicació per a la solució dels problemes oculars. 
• Raonar i explicar el procés d’absorció i reflexió de la llum que ens permeten veure els colors dels objectes quotidians.  
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Continguts 
• Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats. 
• Planificació i realització d’experiències sobre el comportament de materials davant de la llum 
• Utilització de material i tècniques específiques de laboratori. 

Competències bàsiques Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Criteris d’avaluació 
• Interpreta i comunica els resultats de la recerca oralment i gràficament. 
• Obté informació i recull dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant fonts experimentals. 
• Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació. 

Recursos 

- Experiència 7 : 3  Matràs rodó amb aigua, full de paper en blanc, 

lents oftàlmiques de +2DE (3), -2 DE(3), 3 lupes, plastilina, 

cartolina negra, cinta adhesiva i 3 llanternes. 
- Experiència 8 : 18 globus( 6 negre, 6 blanc i 6 color), 3 lupes i 3 

cronòmetres. 
-Material preparat: Dossier del científic. 

Espai Aula 

Rol del professor Observació directa del desenvolupament de l’activitat. 
Guia per resoldre dubtes durant les experiències. Agrupació  6 grups de 4-5 persones. 

Descripció de l’activitat 

Els 3 primers grups faran la experiència 7, els grups restants faran la experiència 8. Passat el temps s’intercanviaran les experiències. 
Experiència 7 problemes visuals: : Es buscarà simular un ull artificial, per això seguiran els següents passos: 
*Omplir  d’aigua un matràs rodó que ens farà la funció d’humor vitri. 
*Amb cinta adhesiva enganxarem un tros de paper blanc en la superfície exterior del matràs que ens farà de retina. 
*Col·locarem sobre una base de paper blanc,  i situat a un pam i mig de distància del matràs, una lent o lupa que ens farà de cristal·lí.  
*Davant del sistema, a quatre dits aprox. de distància, afegirem una cartolina negra amb un forat on enganxarem una tira de cinta adhesiva amb una lletra dibuixada. 

Enfoquem la imatge. 
*Il·luminarem tot el sistema amb una llanterna potent. 
En un primer moment, es simularà la hipermetropia sols amb la lupa o la lent (F:+100), on el cristal·lí te poca potència. Els hi diem que la retina es troba més endavant i els 

hi demanem que intentin corregir aquest ull. Quina lent hauran d’utilitzar per corregir-ho? (Per corregir aquesta mancança de potència haurien d’afegir una lent de +2DE, 

repetint el procediment d’enfoc, de tal manera que hauran d’atansar el matràs al sistema.). Un cop enfocat tornaran al punt d’inici.  
En un segon moment, simularem una miopia, on el nostre cristal·lí te massa potència, això ho aconseguirem afegint a la lupa o a la lent (F:+100) una lent convergent de 

+2DE, enfocaran movent el matràs endavant o enrere. Els hi diem que la retina es troba més enrere, quina lent hauran d’utilitzar per corregir-ho? (Per corregir aquest excés 

de potència haurien d’afegir una lent negativa de -2DE, repetint el procediment d’enfoc, de tal manera que hauran d’allunyar el matràs del sistema.) 
Experiència 8 els colors: Els alumnes inflaran els 3 globus, blanc, negre i de color. Amb l’ajut d’una lupa focalitzaran un raig de llum en la superfície del globus i 
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cronometraran quant temps triga en explotar ( en el cas del globus blanc passats 5 min. no cal cronometrar-ho més). Després, inflaran un últim globus de color blanc (poden 

utilitzar l’anterior si no se’ls hi ha explotat), però amb la diferència que li pintaran amb retolador negre un punt, procediran a projectar el raig de llum amb la lupa sobre el 

punt i cronometraran el temps que triga en rebentar-se. 
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SESSIÓ 6: Exploració TEMPS: 1 sessió 1 h 30min aprox 
Objectius 

didàctics • Elaboració de les conclusions a partir de les experiències viscudes i les de fonts consultades. 

Continguts • Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats. 
• Argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball d’investigació. 

Competències 

bàsiques 

Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 
Dimensió expressió escrita: 
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
Dimensió comprensió lectora: 
Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. 

Criteris 

d’avaluació 
• Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i experimentals. 
• Interpretar i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

Recursos 
- Ordinador, cartolina Dina2 
- Dossier del científic. 
- Llibres de text  

Espai Aula, aula d’informàtica 

Rol del professor 

Observació directa de la recerca i l’ús que en 

fan. 
Resoldrà dubtes que puguin sorgir per trobar o 

ampliar la informació. 
Agrupació  6 grups de 4-5 persones. 

Descripció de 

l’activitat 

Analitzaran la informació anotada al seu dossier i l’ampliaran per donar resposta a les preguntes presentades en la primera sessió. Del que extreguin seran capaços de posar títol a 

les experiències posades en pràctica. Per a donar cos a les seves exposicions orals els hi demanarem que realitzin un petit esquema en una cartolina mida Dina2 dels resultats 

obtinguts en la recerca. 
Demanem, com a deures, que per la propera sessió portin un informe de les conclusions on s’expliqui: què han après, com ho han fet i per què els hi serveix. 
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SESSIÓ 7: Exploració TEMPS: 1 sessió 1 h aprox 
Objectius didàctics • Exposar oralment les conclusions i donar resposta a les preguntes formulades a l’inici.  

Continguts 
• Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats. 
• Argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball d’investigació. 
• Producció de textos orals amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. 

Competències 

bàsiques 

Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 
Dimensió comunicació oral:  
Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
Dimensió expressió escrita:  
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 

Criteris 

d’avaluació • Interpretar i comunicar amb llenguatge científic els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit  

Recursos Pissarra blanca Espai Aula 

Rol del professor Observador de les exposicions i guia dels dubtes que 

sorgeixin. Agrupació  6 grups de 4-5 persones 

Descripció de 

l’activitat 

Per grups exposaran les conclusions obtingudes i es respondran les preguntes, una per grup. S’obrirà un torn de preguntes després de cada exposició per intercanviar opinions i es 

destinarà un temps de conversa amb el grup-classe. Entregaran l’informe de conclusions al professor. 
• ¿Per què el cel és blau? 

• ¿Per què quan plou i fa sol surt l’Arc de Sant Martí? 

• ¿Com funciona la fibra òptica? 

• ¿Per què hi ha nens que porten ulleres i d’altres que no? 

• ¿Amb quins colors ens hem de vestir a l’estiu per no tenir tanta calor? 

• ¿Per a què me serveixen els retrovisors del cotxe? 
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SESSIÓ 8: Avaluació TEMPS: 1h aprox 
Objectius didàctics • Analitzar les estratègies emprades per afavorir l’aprenentatge i el treball en grup. 
Continguts • Elaboració d’una rúbrica per avaluar el procés dut a terme. 

Competències 

bàsiques 

Dimensió món actual:  
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 
Dimensió comunicació oral:  
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.  
Dimensió expressió escrita:  
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 

Criteris d’avaluació • Interpretar i comunicar amb llenguatge científic els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit  

Recursos 
Porfoli 
Rúbrica d’avaluació 
Ordinador 

Espai Aula 

Rol del professor Guia del procés. Agrupació  Individual 
Grups establerts 

Descripció de 

l’activitat 
Retornarem corregit l’informe  de conclusionsz i realitzarem, conjuntament,  la rúbrica d’avaluació seleccionant els ítems que més corresponguin al seu procés d’ensenyament-

aprenentatge. 
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ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

 
Realitzar petits experiments que responguin les qüestions plantejades. Formular-se noves preguntes i repetir el procés d’investigació per extreure’n les respostes. 

 
 

INFORMACIÓ DE REFORÇ  

 
Per aquells grups que no aconsegueixin trobar resposta a les preguntes, se’ls hi facilitarà les següents pàgines web: 

 

• ¿Per què el cel és blau?: http://www.edu365.cat/primaria/faqs/natural/celblau.htm 

 
• ¿Per què quan plou i fa sol surt l’Arc de Sant Martí? https://metode.cat/els-perques-de-metode/per-que-arc-sant-marti-te-forma-arc.html 

 

• ¿Com funciona la fibra òptica? http://comofuncionaque.com/que-es-la-fibra-optica-y-como-funciona/ 

 
• ¿Per què hi ha nens que porten ulleres i d’altres que no? https://www.cnoo.es/guia-practica-de-salud-visual-y-100-preguntas-frecuentes-

sobre-salud-visual/que-es-hipermetropia 

 
• ¿Amb quins colors ens hem de vestir a l’estiu per no tenir tanta calor? https://histoptica.com/apuntes-de-optica/conceptos-basicos/la-

luz/color-absorcion-y-reflexion/ 

 
• ¿Per a què me serveixen els retrovisors del cotxe? http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIV/unidad2/espejos.htm 

 

 

 


