
ARC                                                                                

  1/2 

 
Fem translacions amb la llum. 

 
 
Objectius 
 

• Identificar la translació en elements propers a l’entorn dels infants. 
 

• Tenir curiositat per descobrir i buscar respostes als fenòmens que 
veuen.  

 
Descripció de l’activitat  
 
 Abans de fer les observacions sobre la translació hem de construir el dibuix 
que volem que traslladin. 
 
Per fer el dibuix 
 
 
1. Utilitzar paper de xarol negre per 
la part del darrere (la part blanca). 
Els nens i les nenes faran un dibuix a 
llapis. El dibuix ha de ser gran, sense 
massa detalls i molt clar de línies. 
  

 
 
 
 
2. Amb el punxó i la pelfa punxaran 
les línies del dibuix, però amb els 
punts separats. 

 
 

 
 
 
3. A mesura que van punxant es van 
fixant en com queda per la part de 
xarol. 
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4. Quan estan acabats, ja els poden 
penjar a la finestra. S’ha de buscar 
una finestra per la que entri llum del 
sol, ara només queda tancar el llum 
de l’aula per veure que es pot 
dibuixar amb la llum.  

 
 
Per veure les translacions 
 
 
La llum que deixa passar els forats 
del paper negre trasllada el dibuix al 
terra o la mà dels nens. 
 

 
 

 
També poden utilitzar diferents tipus 
de papers, més rígids o més flexibles. 
Si doblem els flexibles, els permetrà 
modificar la forma. 

 
 

Podeu trobar més fotografies al nostre bloc: 
http://p5diputacio10.blogspot.com/2010/11/dibuixos-amb-la-llum.html 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’activitat està pensada per alumnes d’EI de cinc anys però es pot portar a 
terme a qualsevol nivell educatiu, fent les variants oportunes segons el nivell 
maduratiu dels alumnes i evidentment aprofundint  molt més. 
El treball d’observació es pot realitzar en gran grup, però a l’hora 
d’experimentar amb diferents materials és convenient fer el treball en grups 
reduïts, per tal d’afavorir l’intercanvi d’hipòtesis i de descobriments.   
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 

• Paper xarol negre, punxó i pelfa per fer els dibuixos. 
• Diferents papers: rígids i també flexibles per posar-los davant dels 

dibuixos fets amb llum. 
 

http://p5diputacio10.blogspot.com/2010/11/dibuixos-amb-la-llum.html

