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Llum i foscor 

 
 
Descripció de l’activitat 
 
L’ombra, la nostra ombra, les ombres de les coses que ens envolten, ..L’ombra 
és quelcom que tenim al nostre abast i malgrat això ha estat, és i serà sempre 
una cosa màgica, fascinant i amb encant propi, que ens permet jugar, imaginar, 
divertir-nos i que a través de les converses i des d’una òptica de la matemàtica 
de l’espai desencadena tot un seguit d’aprenentatges. 
 
 
Objectius  
 

• Utilitzar símbols geomètrics per representar els objectes reals (geometria 
plana) 
o Això obligarà als infants a diferenciar la forma d’altres propietats dels 

objecte i fer-se una idea clara de les característiques fonamentals de 
la forma dels objectes. 
 Símbols físics  l’ombra com a símbol físic directe de la forma. 
 Símbols gràfics  és l’Infant el que ha d’abstreure les 

propietats (l’ombra com a representació plana dels objectes). 
• Estudiar la forma dels objectes (geometria espacial). 
• Veure com la perspectiva canvia la visió de la forma dels objectes 

(geometria projectada). L’objecte es conserva però la seva representació 
geomètrica canvia depenent de la perspectiva. 

• Adquirir coneixements objectius de geometria descriptiva. 
 

 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
L’experiència parla de formes i objectes, de joc i descobriment, de projecció,  
d’imaginació i d’endevinar. Finalment experimentem amb les ombres dels 
objectes i veiem que objectes de formes aparentment diferents projecten 
ombres iguals, i que un mateix objecte pot projectar diferents ombres. 
 
Valorem d’aquesta activitat: 

• La integració de coneixements: 
o Es treballa de forma conjunta processos i continguts. 
o La seqüència didàctica es centra en l’estudi de fets i fenòmens. 
o La conversa com a base generadora de coneixements. 

• Funcionalitat dels aprenentatges: 
o Els continguts que es treballen estan relacionats amb fets reals. 
o És dóna importància a aspectes procedimentals basats en 

l’experimentació i manipulació. 
o Connecten amb els interessos de l’alumnat. 

• Autonomia personal: 
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o  Es facilita que l’alumnat treball de forma autònoma i amb 
responsabilitat 

o S’ajuda a l’alumnat a reflexionar sobre el que fa, ho raoni i ho 
expliqui. 

o Es permet que l’alumnat doni respostes obertes, plantejant dubtes 
per anar re elaborant el coneixement. 

 
 
Temporització  
 
El treball s’ha desenvolupat durant tres setmanes (unes 10 sessions de 1:30 
hores). 
 
 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts (*) 
 
 
Recursos: Guies didàctiques, Webs de referència, Fotografies, vídeos, applets de 
GeoGebra... útils pel desenvolupament de l’activitat 
 
Documents adjunts: Guió de l’activitat 
 
 
 


