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Per què la llum?

 La llum és present en la nostra vida diària.

 Ens permet veure els objectes tot distingint
la seva forma i el seu color.

 No ens poden imaginar el món sense llum.

La llum constitueix una parcel·la àmplia
Del coneixement.

La llum pot representar la introducció
al model ondulatori.



  

Interessa als nostres alumnes?

Actualment es fa necessari treballar la ciència des de la 
proximitat als fets més quotidians:

la visió i els seus problemes, 
l’ús del color,
els aparells òptics, etc.

són propers al nostre alumnat.

Molts fets d’actualitat capten la seva atenció.
 Tot sovint es parla de l’observació de cel
 Els aparells òptics han estat un avenç per la societat
 La llum s’utilitza com a eina d’anàlisi, etc.



  

La llum en el currículum de ciències de la naturalesaLa llum en el currículum de ciències de la naturalesa  
On tractar-ho?On tractar-ho? Què tractem?Què tractem? Conceptes que es treballenConceptes que es treballen

Les funcions de Les funcions de 
relaciórelació

(biologia)(biologia)

L'ull. L'ull. 
Formació de la Formació de la 
imatge.imatge.
Percepció del colorPercepció del color

La visió. Model d’ull.La visió. Model d’ull.
Defectes visuals i correcció.Defectes visuals i correcció.
La visió del color.La visió del color.
Aparells quotidians: lupa, camera de Aparells quotidians: lupa, camera de fotosfotos..

El sistema solarEl sistema solar
(Ciències de la (Ciències de la 

naturalesa)naturalesa)

Els estels com a Els estels com a 
fonts de llum. fonts de llum. 
Els eclipsisEls eclipsis

Fonts primàries i fonts secundaries.Fonts primàries i fonts secundaries.
Propagació rectilínia de la llum. Model de raigs.Propagació rectilínia de la llum. Model de raigs.
Ombra i penombra.Ombra i penombra.
Reflexió difusa.Reflexió difusa.
Aparells quotidians:, binocles, telescopi,...Aparells quotidians:, binocles, telescopi,...

Els organismes. Els organismes. 
L’ésser humàL’ésser humà

(biologia)(biologia)
La visióLa visió

Percepció de la llum.Percepció de la llum.
Formació d’imatges per refracció.Formació d’imatges per refracció.
Principis d’optometria. Salut ocularPrincipis d’optometria. Salut ocular
La visió del colorLa visió del color
Aparells quotidians:, microscopi, binocles,..Aparells quotidians:, microscopi, binocles,..

Energia. Les ones Energia. Les ones 
com a transmissores com a transmissores 

d’energiad’energia
(física i química)(física i química)

Energia de la llum. Energia de la llum. 
Model d’onesModel d’ones

Fonts de llum. Principis de luminotècniaFonts de llum. Principis de luminotècnia
L’espectre electromagnètic.L’espectre electromagnètic.
Model d’ones.Model d’ones.
Reflexió, difusió, refracció, absorció.Reflexió, difusió, refracció, absorció.
Formació d’imatges per reflexió i per Formació d’imatges per reflexió i per 
refracció.refracció.



  

Quatre fils conductors possibles:

 La salut: estudi de l’ull, la seva fisiologia i la seva òptica

 L’Univers: cossos estel·lars i observació dels mateixos

 L’art: combinacions de colors

 La ciència i la tecnologia: els fenòmens òptics i la construcció 
 d’aparells per facilitar i millorar l’observació

Les nostres propostes



  

 Fils conductors CTS .
 Diversitat d’ activitats TIC.
 Capacitat de intercanvi d’activitats entre els diferents fils 
conductors.
 Possibilitat d’incorporar activitats o blocs en altres matèries.
 Poder escollir entre activitats de diferent grau de dificultat en 
cada seqüència.

Característiques de la seqüència:



  

Diverses tipologies per diverses activitats

 Observació de fenòmens quotidians i discussió del seu fonament físic.
 Lectura comprensiva de textos.
 Treball amb les TIC.
 Recerca d’informació.
 Reforç de habilitats manuals.
 Resolució de problemes senzills i confecció i interpretació de 
gràfics i esquemes.
 Ús de models experimentals a nivell de:

- Demostracions realitzades pel professor a l’aula i/o laboratori 
- Experiències realitzades pels alumnes.
- Petites investigacions, més o menys obertes.
- Simulacions. 



  

Fils conductors

L’Univers

Salut

Art

Ciència i
 tecnologia



  

La llum i la mirada

S’explora el coneixement de l’alumnat sobre:
Fonts primàries i fonts secundàries.

 Direccionalitat del raig.
 Reflexió, refracció i reflexió difusa.
 L'ull com a receptor de llum.

Avaluació prospectiva

EXERCICI núm.: 3

el pots veure: ................

el pots veure: ................



  

ULL: l’instrument òptic més pròxim a nosaltres

Les seqüència proposada per estudiar l’òptica de l’ull 
ens permet:
• connectar amb la biologia humana.
• tractar problemes oculars corrents,
• treballar  alhora l'òptica geomètrica.

l'estudi de les lents i  la refracció
la fisiologia de la percepció d'objectes 

els colors, etc..

Biologia i medicina - L‘ull: anatomia, fisiologia i òptica

Llum Ull Cervell
captació interpretació



  

Activitats: L’ull humà

http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/index.html


  

ens permet tractar :
• fonts primàries i secundàries, 
• propagació de la llum en els eclipsis  
• la llum com a forma d'energia 
• el color a través dels colors del cel

I també:
• transmissió rectilínia de la llum
• reflexió, i altres fenòmens
 

Astronomia - L’Univers: El sistema solar



  

Activitats: El Sistema solar

SO
L dia  

 nit



  

Estem inundats de llum, de color

La detecció del color pels nostres ulls:
 l’estudi de la llum blanca i la seva descomposició.

Absorció selectiva 
per part de les substàncies acolorides 
la mescla additiva, i
la mescla subtractiva de colors

Anàlisi i justificació de l’estudi “color-llum”

Estudis artístics - El color. La percepció de la llum

seqüència experimentada el curs 
03 -04 presentada a Ostrava, GIREP 
2004



  

Activitats: El color. La percepció de la llum



  

Cossos òptics (miralls i lents) permet:
 estudiar  fenòmens de la reflexió i la refracció.
 treballar diagrames de raigs 
 experiències quantitatives.

Modelització:
càmera obscura com a model d'ull

Física - El cossos òptics: refracció i reflexió. 
Formació d’imatges

Descripció i ús d’aparells òptics d’ús quotidià,
Instruments d’observació i d’anàlisi
Anàlisi de sistemes òptics de major o menor complexitat

Física - Aparells òptics



  

Activitats: El cossos Òptics 

Refracció i Reflexió - Les Imatges

Aparells òptics
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