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 LES OMBRES DEL SOL 
  

Fitxa bàsica 
ETAPA/ES, CURS/OS 

 ESO, 1r / 2n 
BLOCS 

 Numeració i càlcul, Canvi i relacions, Espai i forma i Mesura, Connexions amb altres matèries i  
Contextos històrics 

PARAULES CLAU 

 Proporcionalitat directa, modelització, funció, taules i gràfiques, Tales, paral·lelisme i 
perpendicularitat, simetria, angles, instruments de mesura. 

DESCRIPCIÓ BREU 

 A partir del seguiment sistemàtic de l’ombra de pals verticals durant un dia sencer es  desenvolupa 
una unitat didàctica d’una durada d’entre 7 i 14 sessions, a més del dia de l’observació. Una gran 
quantitat de processos i continguts matemàtics s’hi posen en joc. Destaquem que permet una 
introducció a la relació de proporcionalitat directa des dels camps numèric i  geomètric. 
El context connecta amb les necessitats humanes ancestrals de mesurar el temps, orientar-se i 
explicar el moviment dels astres, necessitats que es troben a l’origen del desenvolupament de les 
matemàtiques.  
D’entrada pot semblar que la proposta no pertany als interessos immediats de l’alumnat, per això 
és clau l’experiència del seguiment de les ombres amb la qual s’aconsegueix que  s’introdueixi al 
context i sintonitzi amb qüestions que des de sempre han interessat a totes les civilitzacions.  
La proposta admet un tractament interdisciplinari.  
 

DURADA 

 Entre 7 i 14 sessions d’una hora, a més de tot un dia per a l’observació. 
IMATGE 

 

 
DOCUMENTS 

 Unitat didàctica programada (doc) 
Material de treball a l’aula Sol i Terra (pdf) 
Visualització del ventall de les ombres (ggb) 
Altres materials de suport (zip): Guió del treball que ha de lliurar l’alumnat (doc), Taula de recollida 
de dades (doc), Instruccions per als observadors (doc),Full de càlcul dels angles (xls). 

AUTORIA 

 Martí Casadevall Pou 
Aquesta proposta forma part d’un treball de recerca educativa desenvolupada durant el curs 2008-
2009 gràcies a una llicència  retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 

El context 
ACTIVITATS BÀSIQUES  (necessitats humanes primordia ls on es desenvolupen les matemàtiques)   

 Localitzar,  mesurar i explicar. 
ÀMBIT DEL CONTEXT 

 Astronomia 
RELLEVÀNCIA CULTURAL 

 Social, científica i històrica 
PROXIMITAT (a l’entorn de l’alumne) 

 Situació de l’àmbit científic, d’entrada no propera a l’alumnat. 
REALISME (connexió amb l’experiència de l’alumnat) 

 Experiència real a partir de l’observació de l’ombra durant un dia.  

 



Qüestions / problemes clau 
 A quina hora l’ombra és més curta? 

És possible orientar-se a partir de l’observació de les ombres ? 
Com giren les ombres al llarg del dia? 
Com és  el camí que segueixen els extrems de les ombres durant un dia? 
Les ombres i el camí que segueixen els seus extrems són iguals tots els dies de l’any? 
Com són les ombres de diferents pals a la mateixa hora?  
A partir de l’alçada d’un pal vertical i la llargada de la seva ombra, podríem saber l’alçada d’un altre 
objecte coneixent la llargada de la seva ombra a  la mateixa hora? 

  

Les matemàtiques en el context 
VARIETAT I DENSITAT (de continguts, processos i com petències) 

 Molts i molts variats. Bona rendibilitat en relació al temps invertit. El context i la gestió afavoridors 
de l’adquisició de competències. 

NECESSITAT 

 Matemàtiques imprescindibles per respondre les qüestions.  
ESPECIAL IDONEÏTAT DIDÀCTICA 

 Aprenentatge significatiu de la relació de proporcionalitat directa i de l’angle com a gir. 
 

Connexions 
ALTRES MATÈRIES 

 D’una manera molt directa, les Ciències de la Naturalesa, però també les Ciències Socials i la 
Tecnologia. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 Les competències per conviure i habitar el món, sobretot la branca  del coneixement i interacció 
amb el món físic. També el vessant social per les connotacions culturals, geogràfiques i històriques 
del context. 

ALTRES CONTEXTOS 

 Orientació, eclipsis, mesura del meridià, mesura del radi de la Terra, mesura de la latitud. 
 

La gestió didàctica 
METODOLOGIA 

 Treball experimental d’observació de les ombres organitzat en petits grups.  
Treball individual a partir del material escrit, les dades de l’observació i les orientacions del 
professor, en el marc dels petits grups cooperatius. 
Plantejament de preguntes i discussió en el petit grup i en el grup classe. 

RECURSOS ESPECIALS 

 Pals verticals en una zona on es puguin dibuixar sense entrebancs durant tot un dia les ombres del 
sol. 

AVALUACIÓ 

 Seguiment continuat de l’aprenentatge i de la implicació en els processos matemàtics que es 
desenvolupen. 
Valoració del dossier o memòria  escrita individual  de tota la unitat. 

GRAUS D’APROFUNDIMENT (gestió de la diversitat) 

 No es requereixen especials coneixements inicials.  
Els models matemàtics que representen i expliquen el fenomen de les ombres permeten treballar a 
diferents graus d’aprofundiment. 

COMPLEXITAT 

 L’observació de les ombres durant tot un dia comporta una certa complexitat d’organització, tant 
per l’espai i material necessaris, com per l’adaptació d’horaris d’alumnes i professors d’altres 
matèries. És indispensable que faci sol tot el dia, la qual cosa es pot preveure amb un cert marge 
d’error. 

 

Altres comentaris 
 El context pot esdevenir un referent al qual  es pot retornar en altres moments de l’ESO, com per 

exemple en la trigonometria, o al Batxillerat en l’estudi de les còniques i la geometria de l’espai.  

 


