
 

 

 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

 

 

Fins a on arriba la llum del sol dins la terra. 

 

 

Objectius  

 

- Observar la relació entre Sol, la Terra i la Lluna, el concepte de posició  relativa i diferenciar 
entre els astres que produeixen llum i aquells que la reflecteixen.  
- Conèixer les qualitats de la llum i entendre el seu funcionament quan interacciona amb 
diferents matèries. 
- Relacionar la llum del sol amb el desenvolupament dels éssers vius ( concretament els 
plantes) 
-Entendre i ser capaços d’explicar el dia i la nit a partir del moviment de rotació de la Terra al 
voltant del seu eix (cada 24 h). 
- Conèixer que el moviment del Sol ens possibilita orientar-nos en l’espai, diferenciant entre el 
Nord, i el Sud i l’Est i l’Oest. i a través de l’observació d’ombres. 
- Orientar-nos a través de la  brúixola.  
- Conèixer els moviments dels planetes, rotació i translació i la relació entre el seu moviments. 
-Identificar la força de la gravetat de la terra.  

 
Descripció de la proposta  

 

Partint de l'eix transversal per tota l'escola, un viatge a..., la classe de segon vam decidir que el 
nostre viatge seria al sistema solar. Així vam començar a fer una recerca d'informació a través 
de llibres, webs, revistes, vídeos...  
 
A partir d'aquesta recerca van sorgir moltes preguntes, vam començar per una que englobava 
diferents aspectes: Fins a on arriba la llum a la terra? 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

El projecte el vam desenvolupar durant uns 3 mesos realitzant en diferents sessions al llarg de 

la setmana.. 

Durant el projecte és potencia el treball en grups cooperatius i l’experimentació. Al llarg 

d’aquest s’ha fet diferents avaluacions individuals que es corresponen a cada petita seqüència 

d’aprenentatge corresponent a cada objectiu. 

 

Recursos emprats  

Fitxes d’experimentació dels alumnes. 

Materials específics de cada experiment. 

Articles:  
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- Mª Pilar Sànchez-Agustino,Eclipse, ¿Cómo puede la luna tapar el sol? ,Aula 249, febrero 

2016, pp 20-24. 

- Victòria Carbó i Cristina Pèrez, La luna y la luz, Aula 249, febrero 2016,25-30. 

- Digna Couso i Contxita Màrquez, ¿Que enseñar y aprender de la luz? Mapa de progreso para 

el aula, Aula 249, febrero 2016,14-19. 

 

Web ICM apartat mar a fons. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

En aquest projecte es treballen principalment les competències de  plantejar-se preguntes sobre el 

medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre 

situacions quotidianes. I continguts sobre llum, moviment, nit- dia, ombres, brúixola, planetes. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnes del cicle inicial. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

- Àmbit lingüístic 

- Àmbit matemàtic 

- Àmbit artístic 

 

Documents adjunts 

 

CB_ARC_Medi_Pri. 

Guia ampliada 
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