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A partir de les inquietuds i preguntes que es formulaven els nens i nenes de P5 al voltant de les seves ombres, vam iniciar 
un treball conjunt a l’aula i a la classe de psicomotricitat per investigar sobre aquest tema.
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Un dia de sol, després de molts dies de no veure’l, fent psicomotricitat al pati, els 
alumnes van començar a jugar amb les seves ombres, tot fent comentaris com 
aquests: 

-Si em poso a terra fent una postura l’ombra fa el mateix que faig jo.
-Com és que si trec la llengua no es veu?
-Perquè a vegades ho tapa l’esquena.

Es van adonar que les ombres es produïen quan hi havia sol, perquè els dies de boira 
això no passava. Vam començar a experimentar amb les nostres ombres. En grupets 
fèiem diferents postures amb el cos i resseguíem amb guix  les ombres a terra. 
(Foto_1). 
Experimentant amb el cos van sorgir diferents comentaris:

- Nosaltres som petits, però la nostra ombra es més gran!
- N’estàs segur? Comprovem-ho!

Vam posar dos nens de la mateixa alçada, un de peu i l’altre estirat damunt de 
l’ombra. Tenia raó, l’ombra era més gran i més llarga. (Foto_2).
Els nens i nenes estaven emocionats, i no paraven de pensar i de fer-se preguntes:

- Si es xafa una ombra no “ s’entrepussa”  ni es fa mal.
- Si algú es posa dins de l’ombra d’algú altre, la seva ombra no es veu, desapareix!
- Com que desapareix? Que es poden tapar les ombres?
- Sí, amb una manta o llençol molt gran.

A l’intentar-ho vam veure que l’ombra no desapareixia, ni es podia tapar, ja que tor-
nava a sortir. (Foto_3).
Llavors, va sorgir una altra pregunta:

- L’ombra es pot mullar?
- Es clar que sí! – Van dir els alumnes.

Van anar a buscar aigua i la van mullar. Quina sorpresa en adonar-se que quan el 
nen que feia l’ombra es movia de lloc, només quedava mullat el terra, no l’ombra. Per 
tant, les ombres ni es poden tapar ni es poden mullar. (Foto_4).
Van veure que a part de les seves ombres, podien dibuixar-ne d’altres, com les dels 
objectes del pati (la porteria, les papereres, la reixa d’entrada, etc.).

 - Les ombres es mouen?
 - No, les ombres no es mouen mai. 
 - Si la porteria no es mou, com vols que es mogui la seva ombra?

Escola l’Àlber (Albesa / Lleida)                                 P5
Resum

3.- Intentant tapar l’ombra amb un 
llençol.

La llum i les ombres

Vam decidir dibuixar l’ombra de la porteria i la d’un alumne de la classe en diferents 
moments del dia, a veure que passava. Van arribar a la conclusió que tot i que les 
persones i els objectes no es moguin, les ombres sí. (Foto_5).
En una altra sessió dins de l’aula, una nena va fer el següent comentari: “A dins de la 
classe no tenim ombres perquè no hi ha sol”. Això va donar peu a treballar la llum. 
Vam posar diferents tipus de papers a les finestres (paper de cel•lofana de colors, 
paper de diari, cartolina, paper de xarol, paper pinotxo i  paper de seda), i vam obser-
var que hi havia màgia. Van aparèixer a terra formes de diferents colors, i van dir: 

- El sol toca el paper, i el terra es veu del color del paper! (paper de cel•lofana). 
- Aquesta fa una forma negra ( cartolina).

Es van fixar que el paper de cel•lofana verd deixava passar la llum, i si hi posaven la 
mà, aquesta es tornava verda. Però en canvi, si tapaven amb el seu cos l’entrada de 
llum de la finestra, es produïa una ombra negra, ja no era verda. (Foto_6).
També vam treballar les llums i les ombres a la foscor. Vam agafar una capsa de sa-
bates negra i vam posar-hi una llanterna a dins. Llavors, vam apagar les llums i vam 
preguntar als nens/es que podíem fer per poder veure la llum de la llanterna sense 
obrir la tapa. Van pensar que podíem fer forats, el primer d’aquests va coincidir que 
era al davant de la llanterna, i per tant, va sortir molta llum. Després en vam fer d’ altres 
(darrera, als costats, a sota i a sobre la tapa), i van adonar-se que la llum que sortia 
no era igual que la del primer forat. Un altre fet que els va sorprendre va ser que amb 
l’habitació a les fosques, la poca llum que sortia de la llanterna produïa ombres a la 
paret. Van deduir que la llanterna feia de sol.
Per continuar treballant la llum i les ombres a la foscor, a psicomotricitat vam fer un cir-
cuit amb llanternes. (FOTO_7).
Després de fer aquestes activitats, els alumnes han reflectit per escrit tot allò que han 
après. (FOTO_8).
Degut a la motivació i les ganes que han mostrat els alumnes amb tot aquest treball 
de les llums i les ombres, i les preguntes que encara han quedat sense resposta, hem 
preparat d’altres activitats que realitzarem durant aquest curs.

2.- Comprovant si l’ombra és més 
llarga que nosaltres.

1.- Dibuixant amb guix les ombres al pati.

4.- Es pot mullar l’ombra? Anem a 
buscar aigua.

5.- L’ombra en diferents moments del dia.

6.- La mà s’ha tornat de color verd.

8.- Hem escrit tot allò que hem après.aigua

7.- Circuit a les 
fosques amb 
llanternes.


