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MALETA DE LA LLUM 
CONTINGUT DE LA MALETA 

1.- Kit de muntatge de la tenda fosca 

 

1.-  Emissor de llum negra Viugreum 

 
1.- Projector de cossos opacs ennaScop 

 

1.- Llum de colors de fibra òptica Ice Lamp 

 
4.- Ous lluminosos Colour Changing Eggs 

 

1.- Esfera amb petits miralls Mirror Ball 

 
1.- Carregador Canon CB-4AHE Ni-MH 

 

3.- Piles recarregables AAA, 750 mAh 
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1.- Panell lluminós A2 tts 

 

1.- Carregador A2 Light Panel SC01101 
1.- Adaptador per al carregador 

 
4.- Pinces metàl·liques de subjecció al 

panell lluminós 

 

1.- Corda lluminosa  

 
1.- Base multifunció per a endolls 

 

1.- Base transparent mida A2 

 

1.- Retroprojector 
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CONSIDERACIONS 
 

- El kit de muntatge de la tenda fosca consta de 12 tubs negres, 8 peces amb tres orificis, per 
tal de connectar els tubs, i la tela plàstica que exteriorment és platejada, i interiorment, 
negra. A l’hora de procedir al seu muntatge, cal tenir en compte que els tubs han d’anar 
inserits pels canons que té la tela plàstica, ja que aquesta no es pot posar per damunt de 
l’estructura de tubs ja muntada. Atenció!!  Es prega que hi entreu descalços. 

- L’interior de l’esfera de miralls és de Porexpan (poliestiré expandit), així que cal tenir cura 
durant la seva manipulació. 

- L’emissor de llum negra Viugreum i el panel lluminós A2 tts, compten amb un petit manual 
d’instruccions per al seu correcte ús. 

- Per tal de regular el projector de cossos opacs ennaScop, es pot estirar lleugerament 
l’objectiu cap a fora, sense extraure la peça completament, i fer-lo girar per ajustar la 
projecció. 

- Les piles no s’hauran de llançar quan s’esgotin, perquè són recarregables. Per a tal finalitat, 
es disposa del carregador Canon CB-4AHE Ni-MH. 

- Els filaments de fibra òptica de l’ Ice Lamp no s’han de doblegar. 
- Utilitzeu amb cura les pinces metàl·liques, per tal de no ratllar la pantalla del panell lluminós. 
- Per tal d’encendre el panell lluminós, cal prémer el botó d’encés i apagat, com si fos una 

pinça, amb els dits índex i polze alhora. Del mateix mode, s’activaran els diferents nivells 
d’intensitat lluminosa del panell. 

- La base transparent mida A2, s’encaixa per sobre del panell lluminós, i té la funció de 
protegir-lo de diversos  materials amb què es pugui treballar, com per exemple aigua o 
sorra. 

- El connector del carregador del panell lluminós no s’ha d’introduir fins el fons. Hi ha un límit, 
per tant, no forceu la connexió. 

- Per muntar el retroprojector, obriu la caixa que el conté i pugeu el braç metàl·lic cap a dalt. 
- Feu servir tot el material amb cura i gaudiu de l’experiència. 
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Observació amb 
l’emissor de llum negra 

Viugreum. 

 

Dossier sobre pedagogía de la llum. Orientacions didàctiques. 

 


