
PROPOSTA LABORATORI  

setmana de l’11 al 15 de maig 

Una setmana més us proposem un experiment de Laboratori. Aquesta setmana us 

animem a realitzar dos experiments sobre les propietats de la llum.  

Heu de fer, al menys, un experiment. Envieu fotos i vídeos de la realització de 

l’experiment a  esafont@mcvrubi.cat  

A continuació podeu veure l’explicació en vídeo dels experiments, simplement heu 

de clicar sobre el vídeo i s’obrirà al buscador web, igualment us deixem l’enllaç.  

 

Experiment 1: la reflexió de la llum 

 

Enllaç de youtube: https://youtu.be/rJkCDPRFBXI 

 

PREGUNTES Experiment 1: 

 Què creus que passarà quan concentrem la llum del sol en els globus amb 

ajuda de la lupa? Què li ocorrerà al globus?  

 Quin efecte fa la lupa?  

 Creus que hi haurà alguna diferència segons el color dels globus?  

EXPLICACIÓ:  

Els globus de colors reflecteixen la llum del seu color, però n’absorbeixen la de 

tots els altres colors. Aquesta llum absorbida fa que la temperatura de la superfície 

del globus augmenti, fins a trencar-se i rebentar el globus en el punt on hi incideix 

la radiació solar. 
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El globus blanc no ha rebentat perquè reflecteix tota la llum i per tant gairebé 

no s’escalfa. I per això no explota. Així veiem que el blanc és la suma de tots els 

colors. En canvi, el globus negre absorbeix tota la radiació, i per això és el que 

primer s’escalfa i es trenca. 

Ara sabem perquè als llocs calorosos pinten les cases de color blanc i perquè 

portem colors foscos a l’hivern i color blanc o clar a l’estiu.  

 

 

Experiment 2: Una posta de sol en un got d'aigua!  

 

 

 

 

 

 

Enllaç de youtube: https://youtu.be/pdby1TstkY0 

PREGUNTES Experiment 2: 

 Què representa la llanterna? I la llet?  

 Quin color apareix en el paper quan sols hi ha aigua? I quan ja hem afegit la 

llet a l’aigua?  

 Per què creus que ocorre?  

EXPLICACIÓ:  

La presència de la llet fa que el raig de llum no passi tan fàcilment a través del 

got. És a dir, la llet fa de filtre com si fos la massa atmosfera i no deixa que passin 

tots els colors que composen la llum blanca, els únics colors que ho aconsegueixen 

són els ataronjats. És per això que quan veiem una posta de sol veiem aquests 

colors.  
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