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Us heu preguntat mai com funciona l’ull?  
Per què veiem el que veiem? 
 
Els nostres ulls s’han desenvolupat per recollir la llum que prové 
de davant nostre amb un angle prou gran i enfocar-la sobre la 
retina per formar una imatge. Els raigs de llum que arriben a l’ull 
es desvien (refracten) quan travessem la còrnia i l’humor aquós 
i arriben al cristal·lí, que adapta la forma corba que te per 
enfocar. Així es forma a la retina una imatge invertida i més 
petita que l’objecte real. Allà les cèl·lules fotoreceptores 
tradueixen la llum en impulsos elèctrics per fer-les arribar al 
cervell, tal com es veu en aquest vídeo. El nostre cervell les gira 
i les interpreta, però a vegades algunes imatges poden 
enganyar la nostra ment. 
 
Els objectes i substàncies transparents com, per exemple, la 
còrnia dels nostres ulls, però també el vidre i l’aigua entre 
d’altres, deixen passar la llum a través seu. Quan la llum travessa 
un cos passant d’avançar en un medi a un altre diferent, canvia 
la seva direcció de propagació: es refracta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta setmana us proposem utilitzar aquest fenomen físic per 
realitzar un experiment senzill. Només necessitareu un got 
d’aigua, paper, retoladors i una càmera (com la del vostre 
mòbil). Us deixem alguns vídeos perquè us inspireu. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=s5mLzAsv1pE&feature=
emb_logo 

• https://www.youtube.com/watch?v=PoYR8hcEUXo 
• https://www.youtube.com/watch?v=g7Wa3EKEkm8&t=2s 
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• https://www.youtube.com/watch?v=APCaTTowj8c 
• Altres idees: 

https://www.digitalcameraworld.com/tutorials/home-
photography-ideas-shoot-abstract-refractions-in-a-glass-
in-your-kitchen 

 
 
Què podeu observar? Què passa quan posem la imatge darrere 
el got?  
 
Ensenya’ns els resultats i explica què creus que ha passat i per què 
en un vídeo a Twitter, Facebook o Instagram (si el tens públic) 
amb l’etiqueta #CanCiencia i @fundaciorecerca. 
 
 
Aquí teniu alguns recursos interessants per si voleu seguir 
experimentant amb la fotografia: 

• https://www.digitalcameraworld.com/tutorials/stuck-at-
home-12-fantastic-photo-projects-to-try-indoors-during-
the-covid-19-crisis 

• https://www.digitalcameraworld.com/tutorials/home-
photography-ideas-make-a-splash-with-high-speed-and-
flash 

• https://www.digitalcameraworld.com/tutorials/backyard-
photography-ideas-tips-for-shooting-light-orbs-after-dark 

 
Fonts: 

• https://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/color_al1.pd
f 

• https://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/unitat%201_0
.pdf 

• http://www.iessantvicent.com/blogs/wp-
content/uploads/2011/04/Prob.Tema_2ptica.pdf 

• https://fislab.wordpress.com/2014/09/17/fletxa-doble/ 
• https://www.recercaenaccio.cat/experimenta/provoque

m-miratges-4-experiments-sobre-la-refraccio-de-la-llum/ 
• http://sentitsjudit.blogspot.com/2012/01/el-funcionament-de-

lull.html 
 
 
 
 
 


