PER QUÈ EL CEL ÉS BLAU?
Perquè el cel és blau?
La ciència es basa en la investigació, i la recerca comença amb una pregunta d’un alumne de cinquè
que es retorna als alumnes que han de respondre-la, durant la primera sessió (fitxa:”Preguntes”).
Perquè el cel és blau?
Les respostes escrites es poden classificar en quatre apartats:
- Sense resposta
- Per que sempre ha estat així.
- Per que Déu el va fer així.
- Per que el mar és blau, i la llum rebota.
Ràpidament hi ha tres respostes que queden descartades ja que no són comprovables.
Ens queda un possible camí d’investigació: “Per que el mar és blau, i la llum rebota”.
Amb aquesta resposta, a la segona sessió, ja es pot engegar un diàleg que l’evoluciona a mida que
l’alumnat dona arguments i contra arguments per defensar les seves opinions. Aquí se mostra un
resum:
El cel no pot ser blau per rebotar al mar per que a mig del desert el cel també és blau i allà
no hi ha cel.
Per la nit, el cel és negre.
De vegades, el cel també és vermell.
O groc, i fins i tot de color violeta.

1

Arribat a aquest punt, el mestre formula una pregunta per obrir nous camins: “D’on provenen els
colors?”.
En grups de tres o quatre alumnes cercaran la resposta utilitzant llibres, internet, preguntant als
pares, etc.
La tercera sessió comença amb la exposició del treball de recerca que han fet els diferents grups
Novament, hi ha tres possibles respostes
-

Una fa referència als detectors dels colors que hi ha a la retina de l’ull (bastons i conus)
Una segona resposta fa referència a la descomposició de la llum donant els colors que
coneixem i que, observem el color que el cos reflecta (o que no absorbeix).
I finalment la tercera resposta, acoblant-se a la segona, va ser mostrar l’espectre, des de
les ones de ràdio fins als raigs gamma.

Referent a la primera resposta en referència a com l’ull detecta la llum, no es va voler continuar
aprofundint per considerar que s’allunya de l’objectiu principal, que és donar resposta a la pregunta:
“Perquè el cel és blau?”
En canvi, observant l’espectre d’ones, en surten algunes preguntes, com:
-

Què són els raig gamma?
Els microones són perjudicials?
Quina mena de raig és el més perjudicial de tots?
Què és la longitud d’ona?

Cada grup escull una d’aquestes preguntes per respondre.
A la quarta sessió fem la descomposició de la llum
Primer es dona a tothom la fitxa: “Què hi ha a la llum.”
A la fitxa, s’ha d’omplir el primer requadre abans de fer
l’experiment, l’alumnat ha de fer una primera hipòtesis sobre el que
veuran.
Omplir un gibrell d’aigua i enfonsar un mirall. Inclinar el mirall de
manera que donant-li el sol directe, es pugui veure el reflex a una
paret. (aproximadament segons la foto adjunta, però amb aigua).
La llum, al travessar l’aigua es descompon en els diferents colors de l’arc de Sant Martí (foto sobre
cortina negra).
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Una vegada fet l’experiment, dibuixaran la descomposició de la llum a la fitxa.
A la cinquena sessió els diferents grups expliquen el que han trobat, arribant a la conclusió de:
-

Si la longitud d’ona és petita, el raig és més perjudicial, és a dir, xoca més fàcilment
amb un cos.
El color amb una longitud d’ona més petita és el blau, i per aquest motiu, és el primer
color que es dispersa al xocar amb l’atmosfera de la terra.

I llavors, perquè el cel també és groc, taronja, vermell i fins i tot violeta?
Aquesta és la resposta que hauran de respondre a la propera sessió, però en aquesta ocasió, les
deduccions es faran sobre un paper.
A la sisena sessió, es reparteix mig full amb la pregunta: “Perquè el cel també pot ser de color
violeta, groc, taronja i vermell?” (fitxa: “Preguntes”).
No cal afegir que ja s’han adonat, que els colors van variant en funció de l’hora solar, i que per
aquest motiu, a mida que es va fent de nit, el blau s’enfosqueix passant a tota la tonalitat de colors
en funció de la dificultat que té la llum solar per travessar l’atmosfera.

Terra

Atmosfera
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Depenent del gruix de l’atmosfera que el raig ha de travessar, el color del cel varia.

A la setena sessió, queda demostrar el que hem descobert, i per a poder-ho fer necessitem:
- Atmosfera (aigua dins un gibrell transparent).
- Llum solar (una llanterna potent).
- Aire i pols que hi ha a l’atmosfera (llet desnatada).
Procediment.
-

S’omple el gibrell d’aigua fins dalt.
Es fica una mica de llet desnatada a l’aigua.
S’apaga el llum.
S’engega la llanterna per un costat del gibrell.

Si la concentració de llet és la correcta (una proporció aproximada seria de uns 5ml per litre
d’aigua), es podrà observar que tota l’aigua és d’una tonalitat blau cel, que si el gibrell és prou gran,
se pot veure com el blau va adquirint una tonalitat groguenca.
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A l’afegir una mica més de llet, és fàcil observar que el color blau queda concentrat sobretot a prop
de la llanterna, per a convertir-se en ataronjat cap al costat oposat del focus de llum.

Si afegim una mica més de llet, i amb una llanterna més potent, es pot veure amb claredat un color
vermell al full blanc, igual al que té una posta de sol a la tardor.
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