
La radiació solar es pot 
analitzar mitjançant 
l’espectrofotòmetre 

La radiació solar conté llum 
visible, UV (UVA, UVB, UVC) i 

IR  

Les radiacions UV són 
responsables d’alguns 

canvis 

La radiació solar que arriba a 
la Terra pot causar canvis en 

la matèria 

La intensitat dels UV depèn 
de l'hora del dia, de la 

latitud, de l'estació 

Es pot mesurar la intensitat de la  
radiació mitjançant sensors (que  

mesuren en mW/m2) 

L’efecte de les radiacions 
depén de la seva energia i de 

la intensitat de la radiació 

Radiacions diferents  tenen 
diferent diferent energia i 

longitud d’ona 

Els canvis químics en les molècules 
de DNA 

poden causar errors en la 
regulació del cicle cel·lular 

La vitamina D és esencial per 
a l’equilibri del calci en el 

sistema esquelètic 

Els canvis químics en la 
provitamina D permeten nivells 

adequats de vitamina D en la 
sang 

Les radiacións UV són 
suficientment energètiques  
per trencar enllaços entre 

àtoms 

Diferents poblacions humanes 
presenten diferencies en la 

quantitat i qualitat de la 
melnina 

Els melanòcits de la pell 
produeixen melanina, un 

pigment que protegeix l’ADN 

Canvis químics en la capa d'ozó 
que impedeixen que els rajos UV 

arribin  
a la superfície  de la Terra 

Hi ha mecanismes  
naturals de protecció 

Radiació solar 

La reflexió,  l'albedo i altres 
també influencien  la intensitat  

de radiació que arriba a la 
Terra 

UVI és un indicador de la 
intensitat  

de la radiació solar 

Les radiacións UV 
causen desnaturalització 

en les proteïnes 

L’SPF és un indicador relatiu 
del temps que ens podem  

exposar al Sol  

Les barreres físiques 
(samarretes, parasols) 

també protegeixen 

Fabricar  cremes solars  
permet treballar diferents 

tipus de mescles 

Les ulleres  amb filtre UV 
eviten la desnaturalització de  

proteines 

Conèixer els diferents tipus de 
vidres amb filtres  permetrà triar  
les ulleres adequades en cada cas 

Saber interpretar la¡informació 
de les etiquetes comercials 
permet escollir el producte 

adequat en cada cas 

Conèixer  com funcionen els   llits   
solars I les cremes autobronzejant 

s  permet actuar de manera 
responsable  

Fabricar cremes solars 
permet treballar 

concentracions I solubilitat 

Hi ha mecanismes 
artificials de protecció 

Els vidres  amb pigments 
fotocròmics  protegeixen de 

la radió UV 

I tu, et protegeixes del sol? Com? Per què? 


