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UNITAT DIDÀCTICA: QUÈ ÉS LA LLUM? 

  

INFANTIL I PRIMER CICLE (de 5 a 7 anys) 

Antonia Trompeta, UA, 2013 
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0. PER QUÈ ÉS IMPORTANT ESTUDIAR LA LLUM? 

La vista és el sentit que més prompte ens possibilita el coneixement de 

l’entorn immediat.  

És el sentit que més ens prepara per a la comprensió del món que ens 

envolta. 

El fet d’estudiar com es produeix, què necessitem per a poder veure, 

constitueix un dels primers objectius de l’aprenentatge del medi natural. 

 

 I.   IDEES CLAU PER A L’ENSENYANT: 

1. La llum prové d’una gran varietat de fonts:  

-      Les fonts primàries tenen llum pròpia. Ex. El sol, el foc. 

-      Les fonts secundàries reflecteixen la llum. Ex. Els planetes, les coses 

que podem veure. 

2. Podem veure els objectes perquè tenen llum pròpia o perquè reflecteixen 

la llum que prové d’altres fonts (per a majors).  

3. Els objectes poden veure’s sempre que entren en els nostres ulls.  

4. La llum viatja a través d’alguns materials però no d’altres (per a majors).  

5. La llum produeix ombres.  

6. La posició, forma i grandària de les ombres depèn de la posició de la font 

de llum (per a majors).  

  

 

II. IDEES DELS XIQUETS 

  

Preguntem als xiquets: 

Quina cosa fa llum a classe? 

Quines coses fan llum a ta casa? 

Què fa llum a l’ habitació quan dorms? 

Quines coses fan llum al carrer? 

  

Demanem que dibuixen coses que facen llum. 

Els xiquets solen suggerir un bon nombre de fonts de llum, normalment fonts 

primàries, com el sol, el foc, una llanterna, una bombeta, la televisió. 
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Normalment no indiquen fonts secundàries; encara que de vegades 

suggereixen coses com la finestra, el sostre, el cel, la lluna.  

Mai associen la llum secundària a una llum primària. 

  

               III. SEQÜÈNCIES D’ACTIVITATS 

 

 SEQÜÈNCIA 1:  PER QUÈ PODEM VEURE LES COSES? 

 

OBJECTIU: Descobrir que podem veure les coses perquè tenen 

llum o perquè alguna font de llum les il·lumina. 

 

1.1. HI HA LLUM? 

Objectius:  

Apropar-se al fenomen de la llum mitjançant l’observació dels 

efectes.  

Diferenciar els llocs foscos dels llocs amb llum  

   

 DESENVOLUPAMENT: 

 

 Enfosquim la classe i preguntem als xiquets: 

Quines coses pots veure? 

Per què pots veure aquestes coses? 

D’on ve la llum? 

Pots dir-me on hi ha molta llum en aquesta habitació? 

Quina cosa fa llum en aquest/s llocs? 

Aquest/s llocs sempre tenen molta llum? 

  

 Demanem que exploren el col·legi per a buscar llocs on hi ha 

molta llum i llocs que estan foscos. Abans d’eixir a explorar els 

demanem que prediguen quins llocs creuen ells que seran els que 

tenen més llum i quins els més foscos. 
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Els preguntem: 

Quins creus que són els llocs amb més llum? 

Quins són els llocs més foscos? 

D’on procedeix la llum que aplega als llocs amb més llum? 

Quan tornen, posen en comú els descobriments que han fet.  

 

 Producció: Elaborem una taula amb llocs amb molta llum i 

llocs foscos. 

 

1.2. QUINES COSES FAN LLUM?  

  Objectiu:  

Descobrir què és una font de llum 

 

 DESENVOLUPAMENT: 

-      Demanem als xiquets que dibuixen coses que fan llum (fanal, 

semàfor, llanterna, llum, anuncis al carrer, lluna, sol, bombeta). 

-      Demanem que les classifiquen: coses al carrer i coses a casa. 

-      Preparem el “racó de la llum” amb els objectes que fan llum i 

demanem que dibuixen aquells que no poden portar a classe. 

-      Elaborem un panell amb els dibuixos que han fet. 

  

 

1.3. ON ESTÀ LA FONT DE LLUM?  

  Objectiu:  

Descobrir diferents fonts de llum  

  

 DESENVOLUPAMENT: 

-      Oferim als xiquets una làmina on aparega un carrer cèntric de nit, 

amb persones, cotxes, bicis, motos, botigues, la lluna, estels, un 

avió, focs artificials... 

Els xiquets estudiaran, per parelles, els llocs on hi ha llum i 

descobriran quines coses estan fent aquesta llum.  

Preguntes: 
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Com saps que hi ha llum en el dibuix? 

Pots dir-me quina cosa està fent llum? 

D’on ve aquesta llum? 

  

Escrivim i dibuixem la procedència: un far, una bombeta, la lluna, 

un ciri, un telèfon mòbil.  

  

1.4. QUINA FONT DE LLUM IL·LUMINA MILLOR?  

Objectiu: Seleccionar les millors fonts de llum 

  

 DESENVOLUPAMENT: 

-      Fem una col·lecció de fonts de llum: llumetes d’un arbre de 

nadal, llum de nit, llanternes, ciris, mòbils. 

-      Fem l’habitació fosca i demanem als xiquets que prediguen quin 

dels objectes il·luminaran molt bé l’habitació. 

-      Provem els suggeriments. 

-      Demanem que intenten llegir amb aquests objectes perquè 

experimenten la dificultat i s’adonen que la llum és necessària per 

a realitzar algunes activitats. 

-      Elaborem un cartell amb fonts que fan molta llum i fonts que fan 

poca llum. 

 

1.5. QUINES FONTS ENS PROPORCIONEN LLUM DURANT EL 

DIA? 

Objectiu:  

Apropar-se a la primera font de llum, el sol. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

-      Demanem als xiquets que pensen en fonts de llum que utilitzen 

durant el dia. 

Preguntem: 

A quina hora del dia necessites encendre la llum? 

Què et fa llum quan t’alces de matí? 
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D’on ve la llum quan estàs dinant? 

D’on  ve la llum que entra per la finestra de l’habitació quan vas a 

gitar-te? 

-      Demanem que es dibuixen en tres situacions (en diferents hores 

del dia) on apareguen les fonts de llum que utilitzen: quan s’alcen, 

a l’hora de dinar, quan es giten). 

  

 

SEQÚÈNCIA 2: QUINES COSES DEIXEN PASSAR LA LLUM? 

 

OBJECTIU:  

Descobrir que la llum viatja millor a través d’alguns materials que 

d’altres. (per a majors)  

 

DESENVOLUPAMENT:  

 2.1 QUINS OBJECTES SÓN TRANSPARENTS? 

-      Experimentem amb una llanterna. Oferim objectes diversos a 

través dels quals puguem veure bé les coses.  

- En parelles elaborem un panell de conclusions sobre coses 

transparents.  

 

2.2 QUINS COLORS DEIXEN PASSAR MÉS LLUM? 

-      Construïm ulleres de sol amb cartolina i paper transparent de 

colors. Experimentem com veiem les coses a través de colors 

distints. 

 

2.3 QUINS OBJECTES SÓN TRANSLÚCIDS? 

- Experimentem amb una llanterna. Estudiem objectes diversos a 

través dels quals només puguem veure una silueta, però no 

l’objecte. 

- Per parelles elaborem un panell de conclusions sobre coses 

translúcides. 
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2.4 QUINS OBJECTES SÓN OPACS? 

- Experimentem amb una llanterna. Estudiem objectes diversos a 

través dels quals no puguem veure res. 

- Per parelles elaborem un panell de conclusions sobre coses 

opaques. 

 

2.5 QUIN TIPUS D’OBJECTES SÓN? 

- Experimentem amb una llanterna la diversitat d’objectes. Comparem 

i seleccionem en tres categories: transparents, translúcids i opacs. 

 

 

SEQÜÈNCIA 3: PER A QUÈ TENIM ELS ULLS? 

 

OBJECTIU:  

Descobrir que podem veure perquè la llum penetra en els ulls. 

   

3.1. QUÈ ÉS UN ULL? 

Objectiu: 

 Explorar els ulls, les parts i la funció que fan. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

- Explorem l’ull d’algun animal. Els xiquets poden tocar i observar com 

són. 

- Explorem les parts d’un ull en un model didàctic. 

- Fem un model d’ull amb plastilina. Fem un forat menut al mig i apuntem 

amb una llanterna per a veure que la llum penetra per l’ull i aplega al 

cervell.   

 

 

 

 

 

 



ATrompeta,2012 

CMediNatural,UA Pàgina 8 
 

3.2. TOTS ELS XIQUETS PODEM VEURE IGUAL? 

Objectiu:  

Descobrir que hi ha xiquets amb dificultats per a veure. 

Experimentar la sensació de falta de visió. 

Experimentar com augmenten les sensacions de la resta de sentits. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

-      En assemblea parlem sobre xiquets, persones que coneixen que 

no poden veure o veuen malament.  

-     Experimentem amb ulleres de colors. 

-     Experimentem amb ulleres que representen les diferents 

dificultats per a veure. 

-      Experimentem amb la pèrdua total de visió. Col·loquem objectes 

damunt de la taula i, d’un en un, van passant amb els ulls tapats 

perquè descobrisquen de quin objecte es tracta.   

 

 

SEQÜÈNCIA 4: LLUM I OMBRA, VAN SEMPRE JUNTES? 

 

Objectius: 

 Descobrir que la llum produeix ombres.  

 Explorar la posició, forma i grandària de les ombres i descobrir que 

depèn de la posició de la font de llum (per a majors).  

  

4.1 QUÈ ÉS UNA OMBRA? 

-  En assemblea demanem als xiquets que expliquen si saben què és 

una ombra, com es fan les ombres i si les ombres els segueixen. 

Preguntem: 

Què és una ombra? 

Com és la teua ombra? 

On podem trobar ombres? 

Quan veus la teua ombra molt bé? 

Sempre tens ombra? 
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 4.2 LA TEUA  OMBRA ET SEGUEIX? 

-      Demanem que es dibuixen amb la seua ombra abans 

d’experimentar en l’exterior. 

Expliquem que l’ombra es fa perquè hi ha una llum que ens està 

il·luminant. 

-      Eixim al pati perquè el sol ens il·lumine. Experimentem l’ombra 

que ens produeix el sol.  

Expliquem que hi ha ombra perquè el cos fa que la llum del sol no puga 

arribar allí. 

-      Demanem que facen figures amb el cos, moguen els braços i les 

cames, perquè experimenten les ombres que es produeixen. 

 

4.3 QUAN ÉS MÉS GRAN LA TEUA OMBRA?  

- Eixim al pati a diferents hores del dia. Per parelles dibuixem la 

nostra ombra sempre en el mateix lloc. 

Què hem descobert? Quan l’ombra és més menuda?  

Alguna vegada no hi ha ombra? Quan és més gran l’ombra?  

Ha canviat de direcció? 

 

- Investiguem: (Els més majors) 

     Per parelles demanem que realitzen una investigació: 

 Mesurar la longitud de les ombres, pel matí, a migdia i de 

vesprada. Anotar les dades en una taula. 

 Analitzar les dades. 

 Comunicar les conclusions al grup.  

 

4.4 ELS OBJECTES FAN OMBRES? 

-      Preparem ombres amb llanternes: il·luminem objectes amb 

llanternes i veiem les ombres que fan en la paret. 

- Aprenem a fer siluetes d’animals amb les mans. Juguem amb la 

llum perquè es moguen les figures. 
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IV. AVALUACIÓ – Indicadors i nivells 

  

Nivell 1. Reconeixen una gran varietat de fonts de llum. Descriuen 

diferències entre la llum procedent de diverses fonts: brillantor, 

color. 

Nivell 2. Saben que la llum passa a través d’alguns materials però 

no d’altres. 

Nivell 3. Saben que la foscor és l’absència de llum. 
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