LA LLUM. UN ELEMENT NECESSARI PER LA VIDA
Podem veure tot el que ens envolta gràcies a la llum.
Alguns cossos es veuen perquè emeten llum, com el
sol. I d’altres perquè reben llum, com la lluna i la
majoria dels objectes i éssers vius que podem veure.
Fonts de llum
Els cossos que emeten llum s’anomenen fonts de llum
o cossos lluminosos.
Les fonts naturals de llum més importants són el Sol i les altres estrelles. Hi ha éssers
vius que emeten llum, com les cuques de llum o alguns peixos que viuen en la foscor dels
fons marins.
El foc també és una font de llum natural que les persones han aprofitat des de fa milers
d’anys com a mitjà per a il·luminar-se, escalfar-se i cuinar.

Actualment, les persones disposem de fonts artificials de
llum, com les bombetes elèctriques, els mòbils, les
llanternes,...

La llum i els materials
Segons si la llum els pot travessar o no, els materials diem que poden ser:
Materials transparents: aquells que deixen travessar la llum i permeten veure els objectes
que hi ha al darrere.
Materials translúcids: deixen passar la llum però no permeten veure els objectes que hi
ha al darrere.
Materials opacs: No deixen passar la llum ni, veure el que hi ha al darrere. Els materials
opacs produeixen ombra.

La llum i els essers vius
Els animals i les plantes aprofiten de manera diferent la llum del Sol:
Els animals diürns aprofiten la llum del dia per desplaçar-se i alimentar-se. De nit,
descansen; mentre que els animals nocturns aprofiten la nit i descansen durant el dia. Els
animals crepusculars surten dels seus caus al vespre, quan encara hi ha llum però no
gaire forta.
Les plantes tenen s’adapten al medi per aconseguir la llum del Sol: si viuen en una zona
ombrívola, tenen fulles grosses per a recollir el màxim de llum. Si viuen en una zona
solellada la fulla ja no cal que sigui tan grossa. També n’hi ha que s’enfilen o giren
buscant la llum. Sobretot en els boscos.

Exemples de formes de fulla.

Les plantes necessiten la llum del Sol per alimentar-se.
Les fulles contenen clorofil·la. Aquest és el pigment que capta la llum i possibilita la
fotosíntesi. La clorofil·la és verda, i és la
responsable del color verd de les fulles.
La fotosíntesi és el procés que fan les
plantes per alimentar-se. Les fulles agafen el
diòxid de Carboni de l’aire i la llum.
Converteixen la saba bruta en saba
elaborada.

Les plantes es nodreixen d’aigua, sals minerals, diòxid de carboni i llum.

GLOSARI DE PARAULES CLAU
Heu de llegir el text i a continuació definir les paraules que trobareu a la taula.
• En la majoria dels casos trobareu les definicions al text.
• Altres paraules les haureu de definir a partir del que haureu entès de la lectura.
• Si no podeu definir-les a partir de la lectura, les podeu buscar al diccionari.
• Si hi ha altres paraules en el text que no enteneu, afegiu-les al quadre i busqueu-ne la
definició.
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