
 

Educació infantil 
Edats: de 2 a 6 anys 
 

Aquesta setmana experimentarem amb la llum💡. Però 
abans de començar amb l’experiment, demanarem als pares i 
mares que ens expliquin el conte de La cuca de llum que no volia 
volar.  
 
Al conte, tal com explica l’àvia de la cuca de llum, la Lluna no 
sempre brilla de la mateixa manera i, fins i tot, hi ha dies que 
s’amaga. D’on ve la llum en aquest conte? Per què no sempre hi ha 
la lluna quan surten les cuques de llum? Quina altra llum deuen 
poder veure les cuques? 
 
Al cel de nit també podem veure estrelles. Les estrelles són Sols 
que estan molt lluny, però el nostre Sol és tan a prop, que quan la 
Terra gira i el podem veure, és de dia i ho il·lumina tot. La Lluna en 
canvi no té llum pròpia, sinó que sempre està il·luminada pel Sol, 
però nosaltres, des de la Terra, no sempre la veiem tota sencera 
i a vegades no la veiem. 
 
Us proposem que experimenteu amb el vostre propi Sol, una 
llanterna, per veure què passa amb la llum. Només necessitareu 
els materials següents: 
 

• 1 llanterna 
• 1 cartolina 
• 1 full de paper 
• 1 tros de fusta 
• 1 got transparent 
• 1 tassa 
• 1 ampolla de plàstic 
• 1 drap de cuina 
• 1 mirall 
• 1 got transparent amb aigua 

 
 
Què passa? La llum pot travessar tots els materials? 
 
Com hem pogut veure hi ha objectes que deixen passar la llum i 
d’altres no. Els que deixen passar la llum i hi podem veure a través, 
es diuen transparents. N’hi ha d’altres que només la deixen passar 
una miqueta, però no hi podem veure a través, els translúcids. 



Però n’hi ha uns altres que no deixen passar la llum i no podem 
veure què hi ha a l’altre costat, els opacs. 
 
 
Ensenyeu-nos els resultats i expliqueu-nos què creieu que ha 
passat i per què en un vídeo a Twitter, Facebook o Instagram (si 
el teniu públic) amb l’etiqueta #CanCiencia i @fundaciorecerca. 
 
 
Fonts: 

• https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/137994/TFG_sergiguzman.p
df 

• https://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ei/dinosaures/proje
cte-la-llum/ 

• http://ferdemestres.blogspot.com/2013/02/el-raco-de-la-
llum.html 

• http://veurepensarisentir.blogspot.com/2015/02/la-
pedagogia-de-la-llum.html 

 
 
 
 
 
 


