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Primer esborrany de la maleta pedagògica. 
Informació bàsica: 

Àmbit: Educatiu. 

Acció: Maleta de la Llum. 

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del Gironès. 

Justificació: La maleta pedagògica tracta sobre la llum negre, la foscor i la llum una nova manera 

de treballar els aprenentatges de l’aula d’una manera més pràctica. A partir del joc hi hagi 

observació i experimentació dels infants cap a la participació directe. 

Persones destinatàries: Va dirigida per a infants de 0 a 6 anys. 

Objectius: 

Estimular les emocions i respostes dels infants a través del joc amb la llum i la foscor. 

Explorar objectes i materials que estan a disposició dels infants. 

Experimentar noves sensacions. 

Ser capaç de participar activament en les activitats. 

Mostrar curiositat i interès pel procés i/o els resultats de les activitats. 

Tenir cura dels materials o d’altres elements de la maleta pedagògica. 

Possible llista de material: 

2 fluorescents llargs (llum negra). 

1 taula de llum (comprada, feta manualment). 

Retoladors fluorescents. 

 “Posticks” (diferents colors). 

Llanternes diverses (diferents llums, formes...). 

Pintura fluorescent (diferents colors). 

Textures: sorra, sabó, boles de gel, sal, farina, espuma d’afaitar, arròs...  

Braçalets de goma. 

Pilotes tennis. 

Globus de colors fluorescents. 

Maquillatge fluorescent (a la llum normal no es vegi amb llum negra si). 

Radiografies velles. 

Contes fluorescents. 

DVD (l’arbre de les estacions). 

Paper cel·lofana (diferents colors). 

Titelles de cartolina. 

Bosses d’aigua o congelador. 

Colorant alimentari (diferents colors). 
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Marc teòric sobre la llum negra 

 

La tècnica de la llum negra és un recurs molt màgic que deixa bocabadats tant a grans com a 

petits. Té moltes aplicacions pedagògiques i aquesta maleta pretén ser una petita mostra. 

A més a més, pot servir de suport per complementar el treball basat en la música, el cos, les 

titelles, el conte, la dansa, el teatre, entre altres activitats. 

 

Ens preguntarem, què és la llum negra?  La llum negra no  és l’absència de llum? 

Anomenem llum negra a un petit conjunt de longituds d’ona (és a dir, a un color) de la radiació 

UVA. La llum negra no  és visible però es fa servir per provocar fluorescència ja que és una 

radiació que no és perjudicial per a l’organisme (si més no, en quantitats raonables). 

Si observem el mateix fluorescent encès, veiem que fa una llum lilosa. Majoritàriament fa llum 

negra però també fa una mica de llum dels colors propers al negre, com el violat. 

La llum negra o llum de Wood (en honor a l'inventor Robert William Wood), és una llum que es 

compon d'una banda de color porpra (amb un petit pic al voltant de 405nm de longitiud d’ona però 

que il·lumina poc), al costat d'un component ultraviolat (component principal al voltant de 375 nm) 

amb una banda espectral gairebé continua. 

La llum negra es fa servir en ambients foscos per ressaltar alguns colors sobre altres, aconseguint 

efectes sorprenents. És generalment acceptat que la làmpada de llum negra només fa ressaltar els 

colors blancs, que tenen una brillantor blanc-violàcia, deixant gairebé en la foscor la resta. En 

realitat la llum negra ressalta els materials fluorescents. entre ells el poliester, que sol estar present 

en les teles blanques (en samarretes, camises i sabatilles).  

Altres usos de la llum negra són els detectors de bitllets pels revisors de transports, en diferents 

mètodes d’assaig, per al diagnòstic de certes malalties, especialment en dermatologia i 

oftalmologia i en química analítica com un sistema de la revelació TLC. 

El material que es requereix per poder gaudir d’aquest recurs són bombetes especials o 

fluorescents i una taula de llum. A part d’enfosquir amb teles o paper negre l’espai on s’executaran 

les activitats o pintar una aula de color negre i fer-la servir exclusivament per aquests tipus 

d’activitats. 

L’activitat que s’ha posat més de moda que utilitza aquesta tècnica és el teatre negre. El teatre 

negre no tracta de la imitació destinada a reproduir una realitat perfecta i determinada, ni la 

fotografia d'un fet o una acció realitzada. Tracta d'una provocació intel·lectual i sentimental que té 

com a objectiu entusiasmar a les persones espectadores per a fer-li passar del seu estat de 
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passivitat al d'activitat creativa col·lectiva. El seu món és el de: la poesia, la màgia, el color, el 

moviment i la música. Els actors i les actrius treballen sense pronunciar paraules (o molt poques), 

oferint-se una constant sèrie de llums per a destacar cossos i imatges.  

D’on neix el teatre negre? 

Neix a Txecoslovàquia el va fundar JIRÍ SMEC (1931) actor i mim especialista en titelles de la 

Facultat de Teatre. Era gravador, va estudiar al conservatori de música i a l'Acadèmia d'Art Musical 

de Praga.  

En 1960 va estrenar el seu primer espectacle I després. És el fundador, director artístic, 

escenògraf, autor dels llibrets (des de 1963 junt amb l'actor principal Kratochvil) i també autor de la 

música del teatre Negre de Praga. Segons les seves paraules: "El teatre negre no es basa només 

en els seus trucs ni en la seva intenció de sorprendre a l'espectador, perquè això només és un mitjà 

per a comunicar les sensacions i els valors."  

Zdenek Stoces, director de "El Teatre Negre "Lumeco" de Praga" és qui introdueix a la camera 

negra un efecte anomenat la "persona blanca" que apareix a l'escenari del teatre negre i connecta 

el món màgic dels espectadors.  

Durant l'obra el mim que representa "a la persona blanca" interactua amb el públic, sobretot amb 

els infants. El màgic del teatre negre és l'ús de la camera negra darrere aquesta "persona blanca" 

qui porta la batuta de la història. Qualsevol objecte  es pot moure donant una visió il·lusionista que 

flota en l'aire i l'espectador no veu el truc, d'igual manera els jocs d'il·luminació amb la llum negra 

destaquen els objectes i "esborren" a l'actor/actriu que els mou darrere, és a dir "no hi ha ningú", 

l'objecte es mou com per art de màgia però la persona és present.  

Cap mencionar que aquest Teatre Negre "Lumeco" de Praga segons sembla no és el mateix que 

s'havia presentat en ocasions anteriors, ja que el fundador i director artístic del Teatre Negre de 

Praga -sense Lumeco- és Jiri Smec, va ser ell qui en una nova i creadora aplicació d'un simple truc, 

anomenat gabinet negre va desenrotllar aquest tipus d'espectacle.  

La forma primitiva d'aquest principi es coneixia ja en la Xina antiga, i més tard va ser aplicada 

durant els espectacles de màgia. Va ser aprofitat parcialment en la cinematografia per Mélies, així 

com en l'art teatral per Stanislavski.  

Per a Jiri Smec mestre de Zdenek Stoces l'efecte del truc no era una finalitat, sinó un instrument 

per a aconseguir una metàfora escènica i mímica, realitzada per un moviment organitzat 

musicalment a través del moviment dels objectes i dels actors. Finalment, va ser en Edinburg l'any 

1.962 quan aquest espectacle va ser rebut en la família d'art dramàtic.  
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Què és el teatre negre? 

El principi del teatre negre es basa en l'engany òptic de l'anomenada camera negra, produït per la 

imperfecció de la vista humana; resulta difícil discernir el negre sobre el fons negre. L'aplicació del 

truc mateix és senzilla: un actor vestit de negre, amb el fons negre a les esquenes, resulta invisible 

per a l'espectador. Els objectes i les bambolines manejades pels actors i actrius en vestuaris 

negres adquireixen davant dels seus ulls la capacitat de moure's per si sols. Les coses inertes 

passen a ser agents actius de l'argument dramàtic fins a tal punt que el seu paper és tant o més 

important que el dels actors o actrius "vius/vives". 
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Article: 
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EL RETROPROJECTOR  
 
Què és? 
Un retroprojector és una variació d'un projector de diapositives que s'utilitza per projectar imatges. 
El retroprojector consisteix típicament en una caixa gran que conté un llum molt brillant i un 
ventilador per a refrescar-se, a la tapadora de la qual hi ha una lent de Fresnel gran que enfoca la 
llum. Sobre la caixa, típicament en l'extrem d'un braç llarg, hi ha un mirall i una  lent que enfoca i 
torna a projectar la llum endavant en comptes de cap amunt. 

Les transparències es posen sobre de la lent per a l'exposició. La llum de la llum viatja a través de 
la transparència i en el mirall on es projecta cap endavant sobre una pantalla de projecció. El mirall 
permet que el professorat i l’alumnat vegin la imatge al mateix temps: la professora mira a baix la 
transparència com si escrivís, l'audiència mira al capdavant cap a la pantalla. L'alçada del mirall pot 
ser ajustada per enfocar la imatge i fer-la més gran o més petita depenent del pròxim que està el 
projector a la pantalla. 
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Diferents maneres per construir una taula de llum: 

 

Nº 1 

Link: 

http://www.karasclassroom.com/2012/07/super-simple-diy-light-table.html 

Material: 

Caixa amb la tapa plana i translúcida 

6 LEDS 

Velcro 

Cola per enganxar 

Procés: 

Es compra una caixa de plàstic com la de la imatge o si ja en tenim una semblant per 
casa la podem reutilitzar. Els LEDS es poden comprar en una botiga especialitzada o si 
ja en disposem ens estalviem el cost.  

Un cop tenim tot el material, enganxem un troç de velcro a la tapa del LED i una altra a 
dins de la capsa, i així amb la resta de llums. Col·loquem tres LEDS a la part superior i 
tres més a la part inferior. Un cop col·locats i enganxats, s’encenen i es posa la tapa 
translúcida i la taula de llum ja estaria acabada. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 2 

Link: 

http://mamamimos.blogspot.com.es/2012/07/taula-de-llum.html 

Material 

Taula Lack 

2 fluorescents curts  

1 fluorescent llarg 

1 planxa de metracrilat 

Procés: 

Es compra una taula lack de l’IKEA (o si ja tenim alguna taula semblant) i fer un forat al 
mig, sense arribar al final. Allà es posen els fluorescents (2petits per les puntes i un de 
més llarg al mig).Un forat a un cantó per passar el cable i una planxa de metracrilat a 
sobre. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 3 

Link: 

http://lifewithmylittleloves.blogspot.com.es/2012/03/diy-light-table.html 

Material 

Peça plexiglass (mida a la taula) 

4 fluorescents curts 

Cable d’alimentació. 

Procés: 

En primer lloc necessitem un gran tros de plexiglass suficient per cobrir tota la taula.  
Comprar una peça clara de plexiglàs, mida a la taula.  
No es pot tenir una taula de llum amb plexiglass clares. 
Cobrir les parets amb teles negres o el material que disposem. 
Comprem 4 endolls fluorescent en les llums.  
Comprar un cable d'alimentació i tots ells connectats entre si. Això és el que sembla a 
l'interior de la taula. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 4 

Link: 

http://www.herecomesthesunblog.net/2012/01/diy-light-table.html 

http://tinkerlab.com/homemade-easy-low-cost-light-table/ 

Material 

Caixa de plàstic amb la tapa clara. 

Paper de seda o paper de calc. Preferència paper de seda blanc.  
Cadena de llums de Nadal 
El cable d'extensió: opcional 

Procés: 

Tot el que ha de fer és posar algunes llums blanques de Nadal en una caixa 
d'emmagatzematge clar. També vaig gravar paper de seda a l'interior de la tapa pel que 
seria difondre la llum. Perforar el plàstic i fer un forat petit per passar el cable. Un cop 
preparat tanquem la caixa i conectem l’endoll a la corrent. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 5 

Link: 

http://blog.powsciencetoys.com/2013/09/30/diy-light-table-light-box-an-easy-how-to-
from-powscience1/ 

Material 

Contenidor amb Tapa. 
Pintura d'aerosol de plàstic adherent.  
Diari vell. 

2 fluorescents. 
cinta adhesiva. 
2 làmpades fluorescents de tub.  
Tires de Velcro. 
Cable d'extensió (mínim 12 peus recomanat). 
Paper d'alumini o paper de construcció. 

Procés: 

Recipients de plàstic amb tapes disponibles. El fons del recipient que serà la part superior de 
la seva taula. 

Assegureu-vos que no hi ha massa que fer amb la part inferior del seu contenidor. No amb 
relleu d'impressió (com " Made in Xina") o qualsevol altra cosa (logotips, etc)  

Quan es decideixi pel contenidor adequat per al seu taula de llum, el que necessita per pintar 
la part de la "no llum" part que desitja romandre més o menys ( més és millor ) opac. Fer amb 
cinta adhesiva amb compte (amb cinta adhesiva) diari sobre la part " light" i l'esprai pintant la 
resta del contenidor . 

Posar 4 capes de pintura que usen vermell Krylon pintura d'aerosol dissenyats 
específicament per al plàstic. Deixar que la pintura s'assequi completament abans de retirar 
el paper protector. 
Mentre que vostè està esperant la seva pintura d'aerosol s'assequi, es pot treballar en la 
instal·lació de les fonts de llum . Aquests es vinculen amb la part interior de la tapa, que serà 
la part inferior de la taula de llum.  

Dues llums de tubs fluorescents, fer servir punts de velcro per mantenir-los en el seu lloc molt 
bé, sense deixar de fer el possible per eliminar els artefactes de canviar les bombetes quan 
que finalment es converteix en necessari .  

Córrer els cables tant a un multiplicador d'endoll que al seu torn està connectat a un cable 
d'extensió que s'executa fora de la caixa a la presa de corrent , o una caixa de commutadors, 
com vostè prefereixi.  

Tallar una mica en la vora de la tapa perquè pugui executar el cordó d'extensió fora de 
la caixa i sense premsar . És hora de posar en el seu difusor. 
El " fons " del seu contenidor (si ho estava utilitzant com un contenidor normal ) es 
cobreix amb 3 o 4 capes de paper encerat . Mantingui'l  pla i tallar les peces a ser 
lleugerament més gran que la superfície a través de la qual la llum brillarà . Això li 
permet a la cinta adhesiva o cola calenta tot al seu lloc i sense la cinta o fixador de 
crear qualsevol tipus d'ombra visible des de fora de l'àrea . Posar una mica de paper 
d'alumini sobre les vores interiors del recipient per ajudar amb l'opacitat i reflecteixen la 
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llum de nou a la caixa. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 6 

Link: 

http://play-trains.com/diy-mini-light-box/ 

Material 

Caixa OL. 

Llums LED submergible. 

Paper de plata. 

Procés: 

Comencem amb una caixa OL blanc amb tapa d'Ikea. El plàstic té ja un efecte gelat, així que 
no hi ha necessitat de pintar l'interior o afegeixi paper per difondre la llum o paper de plata. 
Aquestes caixes vénen en tres paquets amb una opció de dues combinacions de color 
diferents:-llum blanca-blau o verd-groc-blanc rosat. Les caixes de color brillen tan bé com els 
blancs.  

Les llums LED submergible per jugar al bany. Tenen la mida perfecte per posar-les a dins de 
les caixes. 

Per obtenir el quadre de llum, enceneu tots els llums i posar a la part inferior de la caixa. 
Destacar que alineant amb una mica de reflexió per fer rebotar la llum cap amunt. Aquestes 
caixes de llum brillen tant a través dels costats, així com la part superior, però és 
recomanable posar un tros de paper d'alumini a la part inferior. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 7 

Link: 

http://www.twobigtwolittle.com/2012/05/diy-light-table.html 

Material 

Caixa amb la tapa plana i clara. 

Pintura negra 

Llums LEDS 

Paper d’alumini 

Procés: 

Trobar una caixa amb una tapa raonablement plana, bastant gran i poc profunda. 
Pintar el fons de color negre. Un cop sec, vaig tallar un petit forat al costat de la part inferior . 
Vaig comprar algunes llums de la corda a l'aire lliure. És aconsellable col·locar dos jocs de 
llum perquè il·lumini més. 
Cobrir l'interior de la tapa de nanses amb un tros de paper de pergamí per difondre la llum . 
Una altra opció és canviar la tapa de plàstic per un tros d'acrílic transparent i el tall per 
encaixar tota la superfície. Posar una mica de cinta adhesiva al voltant de les vores perquè 
no talli a ningú. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 8 

Link: 

http://www.teachpreschool.org/2011/06/diy-making-a-mini-light-box-for-preschool/ 

Material 

Safata de paper d’alumini o motlle per a pastissos amb la tapa corresponent. 

Procés: 

Per a la caixa de mini- llum necessita comprar una safata de paper d'alumini o motlle per a 
pastissos amb una tapa. 
La safata de paper d'alumini és perfecta , ja que reflecteix la llum i no es vegi a través. 
Col·locar les piles llum fluorescent dins de la safata d'alumini posar la tapa a la part superior. I 
ja tenim una taula de mini – llum. 

La llum fluorescent apareix més brillant que els llums dels botons. Tingueu en compte 
que, atès que el petit només està fet d'una safata de paper d'alumini i tapa de plàstic 
prima, no és tan duradora com la gran. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Nº 9 

Link: 

http://www.andnextcomesl.com/2013/09/diy-light-table-tutorial.html 

Material 

1 peça d'acrílic transparent d'alt impacte. 

El paper de pergamí - S'utilitza per difondre la llum. 
Cinta de doble cara 
Pintura blanca  

Endolls o un protector contra sobretensions per tapar tots els artefactes d'il luminació. 

 4 llums fluorescents.  

Fusta (contraxapat). 
2x4 ( suficient per construir un marc per al full de acyrlic que utilitza ) 
Silicona blanca  
Cargols 
Diverses eines elèctriques - Es va utilitzar una serra composta mitra , un 
trencaclosques , i un trepant. 

Procés: 

1 . Fer un marc per l'acrílic per seure sobre l'ús de 2x4 . La part exterior del marc ha de ser la 
mateixa amplada i longitud exacta com la seva peça d'acrílic . Així que la nostra acrílic era de 

28"x 30", el que significa que les dimensions exteriors de la trama eren també 28" x 30" . 
 

2 . Tallar la fusta per als costats i darrere . Fem servir peces que alguna vegada van ser els 
costats del centre d'entreteniment.  Com et donaràs compte, en la imatge de sota , però no el 
fem servir una peça sòlida de la part posterior de la taula . En lloc d'això , hem utilitzat dues 

claus . Una abraçadora estigui a nivell amb la part superior de tots els costats . La brida 
inferior és només una mica del sòl . Aquesta abraçadora inferior s'utilitza per mantenir la base 

i les llums de la taula cap amunt. 
 

 

 

 
3 . Col·loqueu les peces laterals a l'estructura de l'etapa 1, deixant una petita. Pugen 
lleugerament per sobre del marc . L'acrílic s'acaba de seure a l'interior de les vores exteriors i 
la resta en el marc interior. 
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4. Decideix on vols adjuntar la seva barra de poder. Utilitza una serra per tallar una obertura 
per al botó . Es donarà compte de que havíem de afegir un petit tros de 2x4 que s'adhereixin 
a la nostra barra d'energia de la manera que volíem . Aquest suport 2x4 s'enrosca a la part 

inferior del marc que hem fet des del pas 1 . 
 

 

 
5. . Fer un lloc per a les llums per seure . Es va utilitzar un full de fusta contraxapada i una 
2x4 tros a fer aquesta part . La base de la taula no és tan àmplia la de la taula final, perquè 
volíem la taula per estar ben ventilada per evitar el sobreescalfament . El 2x4 ferralla ha de 
ser del mateix ample que es talla la fusta contraxapada . Una el 2x4 a l'interior del que seria 
la part frontal de la taula . Ha d'estar a nivell amb la cotilla més baix en la part posterior de la 
taula. Aquest 2x4 s'utilitza per mantenir la fusta ( i els llums ) al seu lloc.  

 

 

 

 
6. Pintar l’interior per ajudar a reflectir més llum . 
7 . Un cop sec , muntar els llums a la base de la fusta contraxapada . Juguem una mica amb 
diferents configuracions de llum i vam decidir de fer un rectangle amb els llums va ser el 
posicionament òptim . Algunes configuracions deixen taques fosques . Feu lliscar el 
contraxapat en el reforç de 2x4 a la part frontal i l'abraçadora inferior a la part posterior . 
Connecteu tots els llums a la barra de poder. Comptem amb tots els cables que funcionen per 
sota de la base de fusta contraxapada . Recordeu que la base no es cargola als suports . En 
el seu lloc, només es basa en els tirants. Si ho fa, ens permet lliscar la fusta quan hem de 
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substituir les bombetes . 

 

 

9 . Apliqueu cinta de doble cara a la part superior del marc que vostè va fer en el pas 1, inclòs 
en la clau de mitjana. Això s'utilitza per mantenir temporalment el paper de pergamí en el seu 
lloc fins que el full d'acrílic es col·loca a la part superior . 
 
10 . Cort el paper de pergamí amb la mida. Vaig fer servir dos trossos llargs, la superposició 
d'ells lleugerament el reforç mitjà. Assegureu-vos de tirar del paper de pergamí el més ajustat 
possible perquè no hi hagi arrugues mínimes i arrugues. Sempre es pot enlairar i tornar a 
ajustar el paper de pergamí fins que sigui el més suau possible, ja que gairebé no s'enganxa 
a la cinta de doble cara . 

 

11. Col·locar el full d'acrílic a la part superior. Per afegir un segell impermeable a la seva 
taula, es pot afegir una mica de massilla al llarg de les vores del acrílic. 

 12. Només cal connectar i jugar. 

 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 
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Nº 10 

Link: 

http://joyfullyweary.blogspot.com.es/2012/03/have-light-table-will-travel.html 

Material 

Maleta de viatge. 

Cinta de pintor  
Pintura base blanca  
1/2 bit " [per l'endoll de la llum] 

1/8 "poc [ per cargols ] 
 ( 2) 6 ' LED cordes de llum  
 ( 2) la corda 6 ' llum 
 (6 ) clips de corda 
 (6 ) cargols per a fusta de clips, volanderes, segons sigui necessari 
 (14) Cargols de màquina , una femella per cargol  
 Ripped 1x Fusta , tall a la longitud  
 Clear Full d'acrílic , 0,22" x18" x24" 
 Orbital Sander , 150ct . paper de vidre 

Procés: 

1. Netegeu l'interior de la maleta . 
2. Determinar l'alçada desitjada de la taula dins de la maleta i marcar aquest nivell amb 
cinta de pintors al voltant del perímetre . 
3. Pinta el fons interior de la caixa amb pintura d'imprimació blanca . ( Això ajudarà a 
reflectir la màxima quantitat de llum . ) 
4. Una vegada que la pintura estigui seca, retiri la cinta i planificar com la seva font de 
llum serà arreglades / col·locada a la part inferior maleta. 
5. Proporcionar els suports apropiats per al tauler de la taula dins de l'àrea. 
6. Mesurar i tallar per adaptar-se, la seva " vidre" triat. 
7. Fixi el tauler de la taula al seu lloc i connectar. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 



  Cristina Peña Valencia 
 Pràcticum: Maleta Pedagògica de la Llum - Cicle d’Animació Sociocultural i Turística. 

         INS Vallvera, Salt 

 
21
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Nº 11 

Link: 

http://colorsandia.es/2011/03/enciende-tu-caja-de-luz/ 

Material 

Calaix de fusta per a vi. 

Endoll, interruptor, portalàmpades, bombeta i cable. 

Planxa de metacrilat blanc translúcid a la mesura. 

Pintura blanca. 

Procés: 

Reutilitzar la major quantitat d'objectes que poguessin trobar a casa per fabricar de la forma 
més econòmica possible, encara que alguns s’han hagut de comprar. Per als materials, 
necessitem ;
- Un calaix de fusta per a vi (mida 3 ampolles). Si voleu la caixa per ja, podeu anar a una 
botiga especialitzada en vins on segur que la trobareu.
- Sistema elèctric : Consta d'endoll, interruptor, portalàmpades, bombeta i cable. 
- Una planxa de metacrilat blanc translúcid a la mesura (1/2 cm de grossor) substituirà la tapa 
de fusta del calaix .
- Pintura blanca. Per a l'interior, ajuda a difondre la llum . La que tingueu per casa servirà.
- Suport per bombeta . Aquí podeu ser creatives utilitzant el que pot fixar la bombeta al fons 
de la caixa, des d'un portalàmpades rígid preparat per a cargolar o com nosaltres que hem fet 
servir una esquadra subjecta - mobles que havia sobrat del muntatge d'un moble d'Ikea . 
Pel que fa a les eines: trepant, brotxa, tornavisos, tisores, martells...
Només cal: Fer un forat per passar el cable, polir, pintar l'interior, fixar el suport de la 
bombeta, instal·lar els cables i l'interruptor, posar la tapa i que il·lumini. 

Dificultat 

-1 2 3 4 5+ 

Imatge 
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Propostes d’activitats:  

1) ACTIVITATS AMB LA TAULA DE LLUM 

Nom de l’activitat : 

Juguem amb formes.  

 

Objectius: 

Fomentar la creativitat dels infants. 
Fer servir una alternativa per aprendre vocabulari. 
Millorar l’expressió oral a partir de formes dels infants. 
Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Les educadores hauran de crear el material, unes sessions abans, 
diferents formes com ara un vaixell de color blau, un arbre de color 
verd, un sol de color groc, un nas de color rosa o formes bàsiques un 
rectangle de color lila una rodona de color rosa, un quadrat de color 
blau. Un cop elaborat, es col·locaran a sobre la taula de llum encesa i 
els infants podran jugar amb aquests, podran crear la seva historia 
amb les formes que vulguin i al mateix temps amb ajuda de 
l’educadora aprendre paraules noves de vocabulari.  

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: Una sessió de 20-30 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Diferents colors de fulles de cel·lofana. 
Paper de colors. 
Tisores. 
Paper de plastificar. 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat : 

Textures – Toquem  

 

Objectius: 

Experimentar diferents textures. 
Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants  
A partir de les diferents textures afavorir el desenvolupament de la motricitat fina (pinça, traç,…) i 
la coordinació oculomanual (relació entre ull-mà) 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Primer de tot, protegirem la taula de llum amb un plàstic per no 
embrutir-la. Aleshores, podem dividir cada material en una sessió, és 
a dir, la primera sessió posarem espuma d’afaitar a la taula de llum on 
deixarem que els infants juguin com vulguin. Si volem podrem posar 
música per ambientar l’aula. La segona sessió, a més a més de 
l’espuma d’afaitar podem afegir-li sabó, i barregem dos elements. La 
tercera sessió, posem l’espuma i arròs, així successivament, podem 
innovar amb altres materials, però uns altres poden ser: sorra, boles 
de gel, sal, farina, etc. 
 
L’educadora té una figura observadora, no participa (ho prova abans 
per saber que estan fent els infants) vigila que cap dels alumnes es 
faci mal i posa música clàssica. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 
 

Temporalització: Cada sessió uns 15-25 minuts aproximadament. 
 

Material i recursos: 1 taula de llum 
1 plàstic 
Espuma d’afaitar 
Sabó 
Sorra 
Farina 
Sal 
Boles de gel 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat: 

Capses negres i fer diferents formes. 

 

Objectius: 

Promoure la creativitat. 
Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Les persones educadores hauran de reunir diverses capses de 
sabates. Un cop les tinguem, ens posem mans a l’obra, el primer pas 
es pintar les capses de color negre, tant per fora com per dintre.  
Un cop seques, amb un cúter o un altre objecte tallant, es fan diverses 
formes, les que més ens interessi. Poden ser diferents personatges i 
en cada cara de la caixa i hagi una escena d’una història o 
simplement formes de algun cotxe, arbre, rodones, quadrats, triangles. 
Totes dues són iguals de vàlides. I les recobrim de  paper de 
cel·lofana. 
Aleshores, si no tenim, hem de comprar una llum LED i posar un troç 
de velcro enganxat a dintre la capsa i un altre a la tapa del LED (per 
poder canviar les piles).  
Finalment, encenem el LED i la llum que desprèn serà del color del 
paper de cel·lofana. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: 1 sessió de 30 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Capses de sabates 
Pintura negre i pinzells 
Cúter 
Paper de cel·lofana  
LEDS (el mateix número que capses de sabates) 
1 taula de llum 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat : 

Fulles de colors.  

 

Objectius: 

Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Les persones educadores s’encarregaran d’agafar fulles de colors i 
plastificar-les. Un cop tenen tot el material preparat, els infants 
col·locats al voltant de la taula de llum, es posen les fulles de colors al 
mig amb la llum apagada, aleshores se’ls hi obra el llum i podran 
observar que el color es veu millor. L’educadora pot ensenyar-li, per 
exemple, col·locant el groc sobre el blau, l’efecte que es produeix es 
que es vegi el verd, un cop explicat, es deixa als infants jugar i que 
experimentin ells mateixos. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: 1 sessió de 20-30 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Fulles de diferents colors. 
Paper de plastificar 
Tisores. 
1 taula de llum. 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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2) ACTIVITATS LLUM NEGRA: 
 

Nom activitat: 

Crear una llufa.  

 

Objectius: 

Contemplar la diferència entre llum natural i llum negra. 
 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: La persona educadora haurà de preparar el número de llufes com 
tants alumnes hi hagi. 
Aleshores, se’ls hi dona una a cada alumne/a, després se’ls hi 
presenta els subratlladors fluorescents.  
Un cop feta la presentació dels materials, l’educadora els hi diu que 
poden pintar com vulguin les llufes. Se’ls hi deixa una estona perquè 
pintin. Quan han acabat, poden comentar què han dibuixat o com 
l’han pintat, aleshores, si va a l’aula de llum o es preparen els 
fluorescents i s’ambienta l’aula i s’apaguen les llums. Els infants 
podran contemplar els seus dibuixos sota l’efecte de la llum negra.  
 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 
 

Temporalització: Una sessió de 45 minuts aproximadament. 
 

Material i recursos: Llufes amb paper blanc. 
Subratlladors fluorescents de diferents colors. 
Fluorescents ultraviolats. 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat: 

Xilofon fluorescent.  

 

Objectius: 

Despertar el sentit musical dels infants. 
Contemplar la diferència entre llum natural i llum negra. 
Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Primer de tot, amb la llum natural i posar els pots de vidre capgirats i 
recolzats en un embut perquè no els haguessin d’aguantar. 
Proporcionar als infants bastonets de les orelles  o pinzells per anar 
sucant la pintura fluorescent. Un cop secs, s’omplen amb aigua, de 
manera que cadascun d’ells en tingués un parell de dits més que 
l’anterior. Col·locar-los en l’habitació de la llum i agafem unes 
culleretes i començar a picar el xilofon per tal que deixi anar un so. 
 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: Primera sessió: amb la llum natural, uns 30-40 minuts 
aproximadament. 
Segona sessió: amb la llum negra, uns 20-30 minuts aproximadament.

Material i recursos: Recipients llargs i prims de plàstic dur. 
Pintures fluorescents. 
Pinzells 
Aigua 
Culleretes 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat : 

Bosses d’aigua i colorant. 

 

Objectius: 

Promoure la creativitat dels infants. 
Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants.  
Experimentar lliurement diferents sensacions a partir del descobriment d’objectes que no siguin 
joguines (en aquest cas bosses plenes d’aigua). 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Primer de tot, omplim unes bosses Ziploc aproximadament 1/3 d'aigua 
ple cada una. Després s’afegeix els colorants que volguem, només 
unes gotes i barrejar. Si es vol, es pot posar una mica d’oli de nadó 
perquè crea algunes bombolles. 
Un cop queda barrejat, deixem sortir l’aire i segellem les bosses i 
col·loquem aquesta bossa dins d’una segona bossa  per evitar que es 
foradin accidentalment. 
 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: Sessió de 15-30 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Bossetes per guardar el menjar o congelar. 
Aigua  
Colorant blau/groc/verd.. 
Oli de nadó 
 

Pressupost:  

 

Imatges: 
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Nom activitat : 

Titelles fluorescents. 

Objectius: 

Millorar l’expressió oral a partir de titelles i contes. 

Aconseguir l'atenció de l’infant amb el suport dels contes i dels titelles fent canvis de veu. 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: A partir d’un conte, crear els personatges principals i/o els secundaris 
rellevants o escollir una temàtica (com la marítima) i fer-los amb 
cartolina fluorescents i pintura fluorescent o altres materials que brillin 
amb sota la llum negra. 
És recomanable fer-ho per les dues cares, així tenim l’avantatge de 
donar-li la volta als personatges. Quan les titelles estiguin acabades 
es col·locaran un pal de “pinxo” a darrere que amb un tros de celo 
queda enganxat. 
Així quan connectem la llum negra es veurà el dibuix del personatge i 
no la base negra. 
Un cop acabats, es col·loquen els infants en rotllana i se’ls hi explica 
el conte i l’educadora va presentant els personatges així interactua 
amb l’alumnat. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: 1 sessió de 40 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Cartolina fluorescents 
Pintura fluorescent 
Contes 
Pals de “pinxo” 
Celo 

Pressupost:  

Imatge: 
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Nom activitat: 

Braçalets de goma. 

 

Objectius: 

Afavorir el desenvolupament de la motricitat fina (pinça, traç,…) i la coordinació oculomanual. 

Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: La primera part, serà presentar les gomes als infants amb llum natural, 
i ensenyar alguna manera per fer braçalets, collarets, clauers o 
simplement unir les gomes. Un cop han agafat la dinàmica i se’n 
surten prou bé, es tornarà a repetir l’activitat però aquesta vegada 
sota llum negra, així podran contemplar les gomes sota les dues 
llums. Anar molt en compte que els infants no s’introdueixen les 
gomes a la boca. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: Depèn dels infants, l’educadora que s’adapti al seu ritme. 

Material i recursos: Paquets de gomes fluorescents. 
 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat : 

Ampolles d’aigua amb colorant alimentari.  

 

Objectius: 

Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants. 

Experimentar lliurement diferents sensacions a partir del descobriment d’objectes que no siguin 
joguines (trossos de roba, agulles d’estendre roba, trossos de cartolina, recipients amb aigua...) si 
l’objecte és suau, raspós, tou, dur, si sona, si roda, etc.  

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Hi ha l’opció de preparar les ampolles amb els infants així viuran tot el 
procés o que les educadores les preparin sense ells i se les presentin 
un cop ja fetes. 
Les ampolles plenes d’aigua se’ls afegeix colorant alimentari, per tant, 
cada ampolla serà d’un color. 
Aleshores, les educadores sobre la taula de llum apagada posen les 
ampolles els infants les observen experimenten, passat una estona 
s’encén la llum i podran contemplar l’efecte que es produeix aleshores 
l’educadora deixa via lliure als infants perquè experimenten de la seva 
manera. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: Una sessió de  30-40 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Diferents ampolles plenes d’aigua i el mateix número de diferents 
tipus de colorant alimentari. 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat : 

Capsa misteriosa. 

 

Objectius: 

Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants 

Experimentar lliurement diferents sensacions a partir del descobriment d’objectes que no siguin 
joguines (trossos de roba, agulles d’estendre roba, trossos de cartolina,...) si l’objecte és suau, 
raspós, tou, dur, si sona, si roda, etc. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: La persona educadora prepara una capsa de mocadors buida hi 
posarà material a dintre, com ara: retalls de paper, gomets, cintes de 
paper de regal, roba, envoltoris de caramels, cinta adhesiva,  
retoladors fluorescents, tot el material que trobem per casa que no 
fem servir (de colors llampants o fluorescents). 
El funcionament consta de dues normes molt senzilles: en primer lloc, 
els infants no poden mirar dins la capsa, així que hauran d'agafar una 
cosa a l'atzar, a cegues, es pot tornar a posar dins la capsa, però la 
gràcia és no fer-ho; i en segon lloc, s'ha de gastar tot abans d'agafar 
novament coses de dins la capsa.
L’aula s’adapta per fer  una activitat amb llum negra. 
Cada infant té una fulla de paper blanc o negra per tal de crear una 
dibuix amb el material que li va sortint a cada alumne/a. 
També es disposarà de tisores i cola d’enganxar per tal que puguin fer 
la forma que vulguin i puguin enganxar-ho al paper.
 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: Una sessió de 35-45 minuts aproximadament.  

Material i recursos: 1 capsa de mocadors o una de similar. 
Retalls de papers 
Gomets 
Cintes de paper de regal 
Trossos de roba vella 
Envoltoris de caramels 
Cinta adhesiva 
Retoladors fluorescents 
I més materials que hi volgueu afegir. 

Pressupost:  

Imatge: 
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Nom activitat: 

Art fluorescent. 
 

Objectius: 

Conèixer el canvi cromàtic entre la llum natural i la llum negra. 
 
A partir de les diferents tècniques d’expressió plàstica (gomets, pintura, etc) afavorir el 
desenvolupament de la motricitat fina (pinça, traç,…) i la coordinació oculomanual. 
 

 
Metodologia: 

Descripció de l’acció: L’educadora infantil prepararà diversos recipients amb diferents colors 
de pintura fluorescent. Cada un dels colors tindrà el seu pinzell. Cada 
alumne/a tindrà un paper per fer la seva obra, és de tema lliure. Apart 
dels pinzells poden utilitzar les mans. 
Un cop han acabat, la responsable de la classe prepararà l’aula i el 
fluorescent, apagarà les llums, i els infants podran veure els seus 
dibuixos d’una manera diferent. 
  

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 
 
 

Temporalització: Una sessió de 35 minuts aproximadament. 
 

Material i recursos: Pintura fluorescent. 
Pinzells 
Fulles de paper. 
 

Pressupost:  

 
Imatge: 
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Nom activitat: 

Què passa amb...?  

 

Objectius: 

Conèixer el canvi cromàtic entre la llum natural i la llum negra. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Amb llum negra, observem el propi cos (la pell, les ungles,...) i la roba. 
Després analitzem el cos i la roba de la resta del grup. La persona 
educadora anirà acompanyant al grup formulant preguntes perquè 
puguin observar la diferència que hi ha entre els dos tipus de llum. 
Els infants quedaran impressionats pel canvi cromàtic dels ulls, dents, 
el cristall de les ulleres i alguna roba. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 
 

Temporalització: Una sessió de 20 minuts aproximadament. 
 

Material i recursos: El propi cos i la roba dels infants.  
 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat: 

Veig, no veig.  

 
Objectius: 

Prendre consciència de les diferències entre llum natural i llum negra. 
Fer servir una alternativa per aprendre vocabulari. 

 
Metodologia: 

Descripció de l’acció: Amb llum natural, els infants asseguts en rotllana tanquen els ulls per 
conscienciar-se la foscor. L’educadora pot posar música per fer 
ambient. Aleshores, quan els infants estan concentrats, l’educadora 
posarà un objecte fluorescent variat a cada nena o nen. 
S’apagarà la llum i es posa la llum negra, llavors diem als infants que 
obrin els ulls, i observin el seu entorn. 
Per torns, l’alumnat anirà diguent el nom de la seva companya o 
company i un aspecte del seu cos o vestimenta que brilli. 
No es pot repetir la mateixa persona. 
 

Persones destinatàries: Infants de 0  a 6 anys. 

Temporalització: Una sessió de 20-30 minuts aproximadament 

Material i recursos: Materials fluorescents: mitjons, ulleres, barret o gorra, estoig, entre 
altres. 

Pressupost:   

 
Imatge: 
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3) ACTIVITATS OMBRES:  

Nom activitat : 

Dibuixar ombres. 

 

Objectius: 

Prendre consciència de les diferències entre ombra i llum. 
Potenciar la concentració. 

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Les persones educadores prepararan el material. 
Per parelles o trios d’infants com vegi més adient l’educadora. 
Uns dels infants es col·loca al terra o sobre el paper d’envelar. 
La resta se’ls hi dona guix (terra) o retoladors (paper d’envelar) i 
seguiran la silueta de la persona que està al terra.  
Hi ha altres opcions, la persona del terra es queda dreta i la resta 
segueixen l’ombra. O si tenim l’opció d’un retroprojector, un dels 
infants es col·loca de perfil i la resta li ressegueix (com a la imatge). 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 

Temporalització: 1 sessió d’uns 45 minuts aproximadament. 

Material i recursos: Guix 
Retoladors 
Paper d’envelar 
Retroprojector 

Pressupost:  

 

Imatge: 
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Nom activitat: 

Ombres xineses 
 

 
Objectius: 

Descobrir una nova manera de treballar el cos. 
Mostrar interès i curiositat pels fets que succeeixen en l’entorn.   
 

 
Metodologia: 

Descripció de l’acció: Les persones responsables de l’aula prepararan  l’aula amb una 
tela blanca i amb un projector o un altre tipus de focus de llum. 
Aleshores, els infants exploraran amb les mans o la resta del 
cos fent formes lliures. Si tenim lots, també les podem fer servir,  
els nens i nenes poden jugar una estona lliurement. A 
continuació, amb les indicacions de l’educadora, els infants 
comprovaran que si s’apropen o s’allunyen de la tela, observen 
que la ombra és diferent, varia el tamany, si s’acosta és més 
petita i si s’allunyen és fa més gran.  
Després podem projectar llum sobre un objecte de plàstic 
transparent com el paper de cel·lofana  i un opac com una 
cartolina i veure els efectes que produeixen amb la llum i la tela. 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys 
 

Temporalització: Una sessió de 30 minuts aproximadament. 
 

Material i recursos: Una tela blanca o pantalla de projecció.  
Un Projector o focus de llum.  
Papers de colors de cel·lofana.  
Lot (opcional) 
 
 

Pressupost:  

Imatge: 
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4) ACTIVITATS AMB RETROPROJECTOR:  
 
 

Nom activitat: 

Dissenya el teu propi llibre 
 

 

Objectius: 

Fer servir una alternativa per aprendre vocabulari. 
Potenciar la concentració en l’exploració i manipulació dels objectes dels infants  

 

Metodologia: 

Descripció de l’acció: Fer un llibre per mirar: colors, formes,... 
Triar els materials i fer composicions lliurement. 
Què passa quan el posem a la llum? 
 

Persones destinatàries: Infants de 0 a 6 anys. 
 

Temporalització: Una sessió de 35 minuts aproximadament. 
 

Material i recursos: Cartolines de colors 
Paper platejat, de regal 
Paper de cel·lofana 
Paper vegetal 
Paper de seda 
Fulles seques,etc. 
Patrons amb cartró. 
 
 

Pressupost:  

Imatge: 
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Avaluació: 
 

És recomanable fer una avaluació continua i individualitzada a l’alumnat ja que a l’hora de fer les 

activitats de la llum es realitzen en  grups petits, poc nombrosos. Per tant, al final de cada sessió, 

l’educadora responsable del grup hauria de respondre a un guió de seguiment per cada alumne/a, 

que podria contenir els ítems següents, a més a més, dels que creuen convenient les persones 

educadores. 

- Toca el material o no. 

- Com ho fa? Traça, pinça, es neteja, ... 

- Es comunica No verbalment amb la resta del grup. 

- Es comunica verbalment amb la resta del grup. 

- I l’apartat d’observacions. 
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Webs d’interès: 

Link del blog “ManetesIcosetes”: 

http://manetesicosetes.wordpress.com/category/llum-negra/  

Link del blog “Encenent la imaginació”: 

http://encenentlaimaginacio.blogspot.com.es/2013/01/creant-amb-post-its-i-llum-negra.html 

PDF d’activitats en una escola bressol sobre la llum, l’ombra, el color I la imatge: 

http://gent.uab.cat/teresa_creus/sites/gent.uab.cat.teresa_creus/files/EB_Llum_ombra_color
_imatge.pdf  
 
PDF d’un article “Sala de llum i construccions” d’una escola bressol (A partir de la pàgina 6): 
http://www.innovib.cat/numero-3/pdfs/art14.pdf 
 
PDF sobre una experiència basada en el teatre d’ombres, el teatre negre i les projeccions, on els 
protagonistes són actors i actrius no professionals: 
http://www.teatresdelallum.com/noticias/guix.pdf 
 
 
PDF amb la teoria “Ones: llum i so”: 
 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/844817836X.pdf 
 
 
“El teatro negro: instrumento para la expresión corporal” 
 
http://www.efdeportes.com/efd101/teatro.htm 
 
 
“Cançons en la foscor” Companyia que fa espectacles amb llum negra (Alitaptap): 
 
http://www.jovespectacle.cat/wpcat/escoles/serveis/tallers-i-espectacles/cancons-en-la-foscor/ 
 
“Bombolles de paper” és un espectacle de dansa, música en directe i interacció multimèdia. Una 
proposta visual i plàstica que juga des de la imaginació del nen/a (i l’adult) transportant-lo a un 
espai on tot és possible. Un recorregut per un món fantàstic ple de bombolles de sabó, de paper, 
digitals, de globus, amb ombres i amb llum negra 
http://tasantcugat.cat/programacio/index.php?id=184 
 
 
Link diferents maneres per dissenyar una taula de llum: 
https://www.pinterest.com/LightTableGuide/diy-light-tables/ 
 
 
Links retroprojectors: 
 
Link del blog “Estrenem retroprojector”:  
http://manetesicosetes.wordpress.com/2013/03/17/estrenem-retroprojector/ 
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Link de l’Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi (interessant les imatges de l’aula de la 
llum) 
http://www.ebmelgegantdelpi.despientitats.cat/llum-i-foscor/ 
 

Diferents tipus de bombetes: 

http://fadisel.cat/il-luminacio-expelec/llum-negre_p_237.aspx 

Focus 41€: 
 

 

http://greenice.com.es/proyectores-de-leds-para-exterior-recargables/962-proyector-de-leds-
para-exterior-5w-con-bateria-recargable-8435402518853.html 

Taula de llum 87€: 

http://www.mesasdeanimacion.com/mesas-de-luz-junior/ 

 

Llibres: 
-Contes fluorescents. 
 
-Article “Passar de la llum a la foscor...Sense por” 
 
http://es.scribd.com/doc/68801908/la-llum-i-la-foscor 
 
-A tots els monstres els fa por la foscor (edat: de 0 a 6 anys) 
 
http://llibreriaallots.blogspot.com.es/2013/10/a-tots-els-monstres-els-fa-por-la-foscor.html 
 
-La meva amiga la foscor, de Ella Burfoot: 
Al final del dia, la foscor es desplaça per l’habitació...Llavors ella i la Maria passen la nit ballant. 
Aquest llibre està recomanat per evitar que els infants tinguin por a la foscor. 
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Bibliografia: 

 

 Marc teòric sobre la llum negra: 

http://alitaptap.es/html/llumNegra_indice.html 

http://llumnegra.zoomblog.com/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llum_negra 

 

 Sobre les activitats amb els blogs encenent la imaginació, Graham and Parker i manetes i 

cosetes. 

 Definició de retroprojector:  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Retroprojector 
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Consideracions finals 

Caldria complementar el marc teòric amb informació sobre la llum natural o blanca per a 

les escoles bressol de Girona. 
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