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I tu, et protegeixes del sol? 

 

 

 

 

 

Objectius  

S’indiquen a cada activitat de les que 

formen l’itinerari. En la infografia que 

s’adjuntaes poden veure les principals idees 

que es proposa treballar en el projecte 

 

Descripció de la proposta  

La proposta  vol provocar el repte de trobar respostes a preguntes rellevants en relació a continguts 

científics relacionats amb la radiació solar i a les repercussions en la pròpia salut i la de la població que 

se’n deriven:  Som realment conscients dels riscos que pot tenir l’excés de sol? Coneixem les causes 

d’aquests riscos? Sabem com prevenir-los o minimitzar-los? I els beneficis? És important prendre el sol 

moderadament? 

Aquests materials són un punt de partida per construir un projecte d’aprenentatge que es pot 

emmarcar en les matèries de Ciències Naturals de 3r d’ESO (preferentment)  o de Biologia i 

Geologia i Física i Química de 4t d’ESO. Amb algunes adaptacions també es pot utilitzar a 1r curs 

de batxillerat. 

Els continguts que es proposa treballar estan organitzats en torn a tres eixos:  

 Què conté la radiació que ens arriba del Sol?  

 Quins són els efectes de la radiació solar? (en alguns materials en la pell? a nivell 

cel·lular? als ulls?) i,  

 Què són els fotoprotectors? Quins tipus de protectors solars es pot utilitzar? Quines 

altres mesures de protecció hi ha? 

Es tracta d’una proposta oberta depenent del interessos de l’alumnat i el professorat, es 

proposa afegir activitats més o menys semblants a les que es proporcionen o treure alguna. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Totes les activitats que es presenten tenen elements d’indagació i recerca i es proposa el treball 

en equip. Tant la realització d’experiments com el disseny experimental tenen una rellevància 

especial al llarg de la proposta. 
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Recursos emprats  

Moltes de les activitats proposades són activitats experimentals.  Aquestes són variades, en 

molts cassos s’utilitzen materials a l’abast de tots els centres. En algun cas s’utilitzen 

equipaments (com per exemple els sensors de llum UV) que es poden demanar en préstec al 

CESIRE. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

La proposta es pot emmarcar en les matèries de Ciències Naturals de 3r d’ESO (preferentment)  

o de Biologia i Geologia i Física i Química de 4t d’ESO. Tot i que moltes activitats també es 

poden utilitzar en el nivell de batxillerat. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Es presenten continguts integrats de Biologia, Geologia, Física i Química relacionats amb el 

currículum. La proposta de treball és contextualitzada i competencial, de manera que queda 

palesa la funcionalitat dels aprenentatges. 

 

Documents adjunts 

Per a cada activitat proposada es proporciona un full per a l’alumnat i la corresponent 

descripció detallada de la mateixa. 

 

Autoria 

Fina Guitart, Silvia Lope  

CESIRE - àmbit de ciències. Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / de 

l'Educació Secundària. Departament d'Ensenyament. 

 

Aquestes activitats s’han experimentat a l’INS Jaume Balmes (Barcelona) amb alumnat de 3r d’ESO i en 

diferents jornades  de formació de professorat (IV Jornada CTM, 6 abril 2017, Universitat d’Andorra,  

STEAMConf Barcelona 2017, III Conferència Internacional d'Educació, del 20 al 22 d'abril de 2017, 

EQUIPA'T de bones pràctiques a secundària, ICE de la Universitat de Girona, 10 i 11 de juliol de 2017) 
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