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ESTEM COM UN LLUM 

 

Objectius 

 Reflexionar respecte els fenòmens lluminosos que ens envolten. 

 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. 

 Identificar y raonar el procés de difracció i descomposició de la llum. 

 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.  

 Elaborar conclusions a partir de les experiències viscudes i de les fonts consultades. 

 Exposar oralment les conclusions i donar resposta a les preguntes formulades a l’inici.  

Descripció de la proposta 

Amb la intenció de despertar les inquietuds científiques dels nostres alumnes, pengem en un lloc 

visible unes preguntes sobre la llum (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 altres que no, amb quins colors 
hem de vestir a l’estiu per no tenir tanta calor i per a què em serveixen els retrovisors dels cotxes?). La 

cerca de les respostes els duran a observar i experimentar les diferents propietats de les ones 
electromagnètiques a l’hora que omplen el portafolis de científic. També conversarem i indagarem 
sobre el que anem aprenent per teixir uns murals que exposarem a l’aula que ajudaran a posar 
nom al que fem. Finalment exposaran els resultats i relacionaran tot el que han vivenciat amb els 
reptes inicials per finalment avaluar-se amb una rúbrica. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Els alumnes treballaran de manera experimental. S’organitzaran en grups cooperatius que 
determinaran com assolir els objectius proposats i poder donar resposta a les preguntes inicials. 
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Recursos emprats 

 
Recursos materials 
 
Portafolis del científic, cartells d’aula, llibres de text, ordinadors,3 matràs rodó, lents oftàlmiques de 
+2DE (3), -2 DE(3), 6 lupes, 6 llanternes, 18 globus (6 negre, 6 blanc i 6 color), 3 cronòmetres, 3 
prismes, 3 cd’s, 6 gots de precipitats, llet, oli, miralls (pla, còncau i convex), 3 ampolles de plàstic 
transparent,3  recipients grans, 12 làsers, 3 lents divergents i 3 de convergents. 
 
Material fungible 
 
Plastilina, cinta adhesiva, cartolina negra, full de paper blanc, llapis, bolígrafs, goma. 
 
Les lents de +2 DE i de -2DE es poden trobar a qualsevol òptica i/o també demanant-les a les 
cases comercials de lents oftàlmiques (Prats, Indo, Naturlens, Essilor, Zeiss, Hoya, etc...) 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

Aquesta seqüència didàctica està dissenyada de manera global i permet treballar diferents àrees 
però de manera més concreta la de les ciències experimentals. 
Fent referència als continguts, es treballen dins la Dimensió món actual concretament la 
competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes. 
Llum, lents, reflexió i refracció, difracció i descomposició, colors i experimentació. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior d’Educació Primària. Pel seu caràcter experimental i de treball cooperatiu, permet 
que s’adeqüi a la diversitat d’alumnes de l’aula. És una seqüència inclusiva, ja que permet 
participar a tots els nens i nenes segons les seves capacitats. 

Documents adjunts 

 Material per al professorat:  
o Guia ampliada  
o Graelles per l’avaluació,  
o Cartells d’aula  
o Imatges 

o Preguntes per penjar 

 
 Material de treball per a l’alumnat:  

o Dossier del científic (Guió alumnat) 
o Rúbriques avaluació 
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