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1
Introducció
El sol és imprescindible per la vida i en quantitats moderades, té efectes molt beneficiosos per la salut. El
més conegut és la síntesi de la vitamina D, que regula el metabolisme ossi i és responsable de l’estat de
mineralització dels nostres ossos i dents. Tanmateix, també se sap que una exposició solar descontrolada pot
causar insolació i danys a la pell, els ulls i el sistema immunològic. A la pell, el dany solar es tradueix amb
l’aparició d’envermelliment (cremada), taques i arrugues (envelliment) i en ocasions, desenvolupament
de tumors (càncer de pell).
La infància és una etapa especialment vulnerable al dany solar. Nens i nenes passen una gran quantitat
d’hores al dia exposats al sol durant les activitats esportives i d’oci a l’aire lliure. La seva pell és molt
delicada, i una cremada solar pot tenir repercussions importants per la salut en etapes posteriors de la
vida, ja que “la pell té memòria”.
Educar en els hàbits adequats de fotoprotecció és la millor estratègia per evitar els riscos associats a
la sobreexposició solar, i és una responsabilitat que recau en els professionals de la salut, familiars i
educadors. L’entorn escolar juga un paper clau en l’aprenentatge precoç de coneixements, valors i pautes
de conductes saludables.
L’objectiu d’aquesta guia és posar a disposició del professorat els millors coneixements sobre el tema, i
facilitar recursos educatius creatius i de qualitat, per fomentar la fotoeducació a les aules. Ulteriorment, la
nostra finalitat és aconseguir que els escolars adquireixin actituds i hàbits responsables d’autocura de la
seva pell, que els permetin conviure saludablement amb el sol.
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2
Justificació
2.1. OBJECTIUS GENERALS
Aquesta guia didàctica pretén ser una eina educativa pel professorat amb la qual posar en pràctica l’educació
per la salut, i més concretament, tot allò relacionat amb l’exposició solar, estimulant l’interès de l’alumnat pel
tema i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables al respecte.
El programa d’ensenyament-aprenentatge es composa de quatre unitats didàctiques que busquen assolir
els objectius següents en tres àmbits interdependents:
Alumnat

Aconseguir el desenvolupament de coneixements, actituds i hàbits saludables per part
de l’alumnat en referència a l’exposició solar.

Famílies

Implicar a les famílies en el projecte de fotoprotecció escolar, fent-les partícips i
corresponsables del desenvolupament de conductes saludables en les seves filles i fills.

Entorn

Donar a conèixer el projecte en l’entorn proper implicant tants agents com sigui
possible (centres de salut, ajuntament…).

2.2. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM
D’acord amb el REAL DECRET 1630/2006, del 29 de desembre, pel qual s’estableixen els
ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació infantil, aquesta etapa té identitat pròpia, per la
qual cosa se li assignen una sèrie d’objectius, principis i finalitats generals en els quals es basa aquesta
guia.
Entre els objectius generals d’etapa, destaquen especialment per la seva relació amb el tema de la
fotoprotecció els punts següents:
a) Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a respectar-ne
les diferències.
b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
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c) Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
Encara i així, mitjançant la realització de les activitats proposades es contribueix a desenvolupar
també altres capacitats que els permetrà assolir la resta dels objectius de l’etapa:
d) Desenvolupar les seves capacitats afectives.
e) Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació
social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
g) Iniciar-se en les habilitats lògico-matemàtiques, en la lecto-escritura i en el moviment, el gest i
el ritme.
En aquesta etapa, més que en qualsevol altra, desenvolupament i aprenentatge són processos dinàmics
que tenen lloc en conseqüència de la interacció amb l’entorn. Cada nen té el seu ritme i el seu estil de
maduració, desenvolupament i aprenentatge; és per això que la seva afectivitat, les seves característiques
personals, les seves necessitats, els seus interessos i el seu estil cognitiu, hauran de ser també elements
que condicionin la pràctica educativa en aquesta etapa. En aquest procés la participació i col•laboració
amb les famílies tenen una rellevància especial.
Així mateix, la metodologia ha de basar-se en les experiències, les activitats i el joc, aplicant-se en un
ambient de confiança i afecte que potencïi el desenvolupament de l’autoestima i la integració social.
Com tots sabem, les àrees del segon cicle de la Educació infantil són les següents:
 Coneixement de si mateix i autonomia personal.
 Coneixement de l’entorn.
 Llenguatges: Comunicació i representació.

Coneixement de si mateix i autonomia personal
En el transcurs d’aquesta etapa, les experiències dels nens i nenes amb l’entorn han d’ajudar-los a conèixer
global i parcialment el seu cos, a descobrir les seves possibilitats i identificar les sensacions que experimentin.
De la mateixa manera, el reconeixement de les seves característiques individuals, així com les de la
resta, és una condició bàsica pel seu desenvolupament i per l’adquisició d’actituds no discriminatòries. La
presència de trets personals diferents, com pot ser el color de la pell, ha de ser utilitzada pel professorat
per tractar la diversitat i propiciar valors com el respecte i l’acceptació de les diferències.
En l’Educació infantil també té una gran importància l’adquisició de bons hàbits de salut, higiene i nutrició.
Aquests hàbits contribueixen a la cura del propi cos i dels espais en que transcorre la vida cotidiana, i a la
progressiva autonomia de nens i nenes.
En relació amb aquesta àrea, l’objectiu més estretament relacionat és el següent:
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 Progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds relacionats amb el benestar i la seguretat
personal, la higiene i l’enfortiment de la salut, apreciant i gaudint de les situacions
quotidianes d’equilibri i benestar emocional.
A més d’això, també es relaciona amb altres objectius, com els d’identificar gradualment les característiques
pròpies, conèixer el cos o desenvolupar actituds i hàbits de respecte cap als altres.

Coneixement de l’entorn
El medi natural i els sers i elements que l’integren desperten ben aviat l’interès i la curiositat infantil. Les
vivències amb la natura i la reflexió sobre aquestes, amb el suport adequat de l’escola, proporcionen una
gran oportunitat per observar diferents fenòmens, com la radiació solar, adquirir-ne unes nocions bàsiques,
i valorar-ne les conseqüències.
Des d’aquesta àrea (coneixement de l’entorn) es proposen alguns objectius que poden relacionar-se
directament amb la fotoprotecció com per exemple:
 Observar i explorar de manera activa el seu entorn, generant interpretacions sobre algunes
situacions i fets significatius, i mostrant interès pel seu coneixement.
 Conèixer i valorar els components bàsics del medi natural i algunes de les seves relacions,
canvis i transformacions, desenvolupant actituds de cura, respecte i responsabilitat de cara
a la seva conservació.

Llenguatges: comunicació i representació
Aquesta àrea pretén millorar les relacions dels nens i nenes amb el medi. Les diferents formes de
comunicació i representació serveixen de nexe entre el món exterior i interior ja que són instruments
que fan possible la representació de la realitat, l’expressió dels pensaments, sentiments i vivències i les
interaccions amb els altres.
El llenguatge serà la “clau” d’accés al coneixement, i permetrà l’adquisició de coneixements, actituds i
hàbits sobre fotoprotecció. És per això que un dels objectius més rellevants per aquesta guia és:
 Utilitzar la llengua com instrument de comunicació, de representació, aprenentatge i
gaudiment, d’expressió d’idees i sentiments, i valorar la llengua oral com un medi de relació
amb els altres i de regulació de la convivència.
Per últim, respecte al tema de la diversitat, cal senyalar que la intervenció educativa ha de contemplar
com a principi la diversitat de l’alumnat, adaptant la pràctica educativa a les carecterístiques personals,
necessitats, interessos i estil cognitiu dels nens i nenes, sobretot donada la importància que en aquestes
edats adquereixen el ritme i el procés de maduració.
És per això que els centres hauran d’atendre als nens i nenes que presentin necessitats educatives especials,
buscant la resposta educativa que millor s’adapti a les seves característiques i necessitats personals.
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Ús de la guia
La guia conté quatre unitats didàctiques. En cada una d’elles es prioritza un tema a tractar en relació amb la
fotoprotecció, concretament, el Sol, la pell, els efectes positius i negatius del Sol i, finalment, les mesures
de fotoprotecció.
Totes les unitats es presenten de la manera següent: en primer lloc s’exposa el mapa conceptual de la
mateixa amb tots els apartats que conté i, tot seguit, s’explica el desenvolupament de les activitats. Cal
indicar que totes les unitats compten amb una estructura comú.
Per començar, es presenta el tema breument en la Introducció i, a continuació, s’exposen els Objectius i
Continguts específics de la unitat en qüestió.
Seguidament, s’indiquen les Competències clau que es pretenen desenvolupar i que, encara que el
currículum de la etapa d’educació infantil no les contempla com a tal de manera específica, es consideren
de gran rellevància en qualsevol procés d’ensenyament-aprenentatge.
Passa el mateix amb els Elements transversals, alguns d’ells comuns per les quatre unitats i d’altres, més
específics, en funció del tema tractat.
Un altre apartat que s’ha inclòs en la estructura comú ha sigut el de les Intel•ligències múltiples (H.
Gardner) degut a que es considera que en l’actualitat el sistema educatiu ha d’anar més enllà de prioritzar
les àrees instrumentals tradicionals com la Llengua o les Matemàtiques i desenvolupar-se juntament amb
altres capacitats igual d’importants com poden ser les aptituds musicals, visuals, etc.
Com aquesta guia s’enfoca a l’etapa d’educació infantil i en aquesta última es treballa de manera globalitzada,
la manera de treballar cada temàtica es realitza des de les tres Àrees curriculars de la mateixa.
El projecte es dirigeix a la comunitat educativa en general, i és per això que les Activitats s’han planificat
per l’alumnat, la família i l’entorn.
Respecte a les activitats que es realitzen amb l’alumnat, es comença amb una d’inici i motivació que
consisteix en la lectura d’un conte sobre el tema a tractar. A continuació, poden realitzar-se fins a vuit
activitats de desenvolupament (es recomana un mínim de dues o tres), i per acabar, es compta amb una
activitat de conclusió amb la qual es pretén que quedi un producte final.
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Les activitats s’han dissenyat seguint els principis metodològics següents:
 Aprenentatge significatiu, partint de coneixements i experiències prèvies.
 Participació activa i vivenciació de les experiències, com element essencial per la interiorització
dels aprenentatges.
 Activitat manipulativa, experimentant amb objectes i materials.
 Investigació-acció, afavorint l’aprenentatge a través del descobriment.
 Activitat llúdica, amb el joc com a font de motivació per l’alumnat.
Totes les activitats s’han formulat amb l’objectiu d’afavorir la inclusió d’aquells nens i nenes que tinguin
necessitats educatives especials o dificultats d’aprenentatge. Així mateix, les activitats proposades són
senzilles perquè cada alumne i alumna sigui capaç de realitzar-les, de vegades necessitant treballar de
manera col•laborativa, la qual cosa ens permet desenvolupar la cooperació i empatia entre el grup d’iguals.
No obstant, el docent podrà modificar (simplificar o dificultar) qualsevol activitat proposada en el cas de
que el seu alumnat així ho requereixi..
S’ha de senyalar que algunes activitats inclouen, en si mateixes, activitats complementàries.
Finalment, en el mapa conceptual s’indiquen els Criteris d’avaluació que permetran valorar el grau
d’assoliment dels objectius proposats i serviran de guia en el propi procés d’ensenyament-aprenentatge.
Tot seguint l’explicació del desenvolupament de les activitats s’inclouen també algunes idees
complementàries.
És important exposar que la guia compta amb una mascota, Llumeta, que servirà per motivar l’alumnat i
dinamitzar les unitats. Conseqüentment, s’haurà de presentar en la primera sessió de treball. De fet, és la
protagonista del conte de mateix títol (Llumeta) de la unitat 1. En ell s’explica qui és aquest estel, d’on ve
i quina és la seva missió.
Es recomana desenvolupar les unitats en l‘ordre proposat, ja que comencen tractant allò més abstracte,
el Sol, fins a arribar a allò més concret, la fotoprotecció. Tanmateix, cada docent decidirà la seqüenciació
d’aquestes així com de les activitats en funció dels interessos i necessitats de cada grup. De la mateixa
manera, el professorat serà qui determini la seva temporalització.
La guia s’ha d’entendre precisament com allò que és i, sobretot, com a una eina útil de treball.
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Unitats Didàctiques
U.D.1 : “Llumeta”
U.D.2: “Sentint la pell”
U.D.3: “Els raigs del sol”
U.D.4: “Mesures de fotoprotecció”
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4.1. UNITAT DIDÀCTICA 1

Llumeta

Introducció
El Sol és imprescindible pel desenvolupament i la evolució de la vida tal i com la coneixem al planeta Terra.
Es tracta d’un estel lluminós situat al centre del nostre sistema planetari al voltant del qual orbiten d’altres
cossos (planetes, asteroids, meteorits, cometes i pols).
Segons els experts, aquesta gran bola esfèrica de gas calent es va formar fa uns 4.600 milions d’anys
i és la responsable de proporcionar temperatures adequades per la vida, intervenir en processos com
la fotosíntesi de les plantes, marcar el límit entre el dia i la nit, definir la meteorologia i influir en els
processos climàtics de les diferents regions del nostre planeta.
La importància del Sol pel ser humà és indiscutible, tant en els seus aspectes positius (síntesi de la vitamina
D, millora de l’estat d’ànim, millora del sistema respiratori, increment en la resposta immunològica…), com
en els negatius (cremades solars, càncer de pell…).

Aspectes Positius

Aspectes Negatius
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Per això, és fundamental conèixer una mica més sobre aquest astre al que diversos grups i civilitzacions
han fet l’objecte de culte i admiració durant tot el transcurs de la història.

Objectius
 Conèixer què és el Sol.
 Situar el Sol en el Sistema Solar i respecte al nostre planeta.
 Conèixer les principals funcions del Sol com a font de vida i d’energia.

Continguts
 El Sol.
 Localització del Sol en el Sistema Solar i respecte al nostre planeta.
 Principals funcions del Sol com a font de vida i d’energia.

Competències clau
 Comunicació lingüística.
 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 Aprendre a aprendre.
 Competència digital.

Elements transversals
 Desenvolupament sostenible i medi ambient.
 Aptituds: creativitat, autonomia i treball en equip.
 Apropament a la lectura i l’escriptura.
 Iniciació a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Intel•ligències múltiples
 Lingüística.
 Naturalista.
 Espacial o visual.
 Musical.
 Interpersonal.

Àrees curriculars
 Coneixement de sí mateix i autonomia personal.
 Coneixement de l’entorn.
 Llenguatges: comunicació i representació.
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Activitats amb L’ALUMNAT

D’inici i motivació:
1. Conte: “Llumeta”.
De desenvolupament:
2. Visualització d’imatges o vídeos.
3. Veritable o fals.
4. Endevinalles i poesies.
5. Cançons.
6. Medició d’ombres.
7. Plantació de llavors.
8. Trepitjar l’ombra.
9. Fred o calent.
De tancament:
10. Mural del Sol o del Sistema Solar.

Activitats amb LA FAMÍLIA

Taller d’investigació: contaminació i efecte hivernacle.

Activitats amb L’ENTORN

Exposar l’arribada de la Llumeta a l’entorn més proper.
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Criteris d’avaluació
 Saber que el Sol és un estel.
 Conèixer algunes característiques del Sol: temperatura i tamany respecte a la Terra.
 Situar el Sol al Sistema Solar.
 Posicionar el Sol respecte a la Terra.
 Identificar les principals funcions del Sol: aporta llum i escalfor.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Activitat 1.
Conte: “Llumeta” (inici i motivació)
Descripció de l’activitat:
Per començar amb el projecte és important presentar la mascota del mateix, la Llumeta, i crear certa
curiositat al seu voltant. Per això, se la mostrarà a l’alumnat i es realitzarà una descripció física de la
mateixa: color, forma… mentre s’interactua amb ella. És recomanable que nens i nenes toquin la mascota
i juguin amb ella.
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El motiu pel qual comptem amb una mascota és dinamitzar les unitats i fer-les motivadores per l’alumnat
d’Educació Infantil. Ella serà l’encarregada de narrar els contes de cada unitat i ajudar al docent a introduir
els temes que desenvolupa la guia utilitzant un llenguatge proper i en acord amb l’edat dels nens i nenes.
Per aquesta primera activitat, es narrarà el conte Llumeta amb l’ajuda de la mateixa i, posteriorment, la
mascota realitzarà preguntes de comprensió oral a l’alumnat com les següents:
 Com es diu el meu cosí?
 On és?
 Quan surt el meu cosí el Sol, és de dia o de nit?
 Quina forma té el Sol?
 Què fa el Sol?
 Per què serveix el Sol?
 Us agrada el Sol? Per què?
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Conte: “Llumeta”
BUSCAR ALS
ANNEXOS

LÀMINA 1
La Llumeta és un estel diferent a la resta, li encanta viatjar i visitar altres estels com ella.
Ara torna de veure el seu cosí, el Sol.
- Hola, sóc la Llumeta, i el meu cosí és el Sol!
El meu cosí m’ha explicat que ell és molt important pel vostre planeta Terra i per tots
els éssers vius (persones, animals i plantes). Ell té un gran poder, us dóna llum i també
escalforeta.
Quina sort de tenir un cosí tan important!
LÀMINA 2
- Malgrat tot, m’han dit els núvols que de vegades els raigs del meu cosí són tan potents
que poden fer mal.
Per això he vingut a conèixer-us, perquè aprengueu com d’important és el meu cosí, però
també com ens hem de protegir dels seus raigs súper poderosos.
El meu cosí es passa tot el dia enlluernant, no para mai, dóna molta calor. De fet, com la
resta d’estels, perquè… no sé si ho sabeu, però el Sol és un estel, igual que jo.
LÀMINA 3
- Quan el meu cosí brilla al cel és de dia, i quan no el veieu i tot està fosc, és de nit.
La seva forma és com una gran esfera de foc, gran, molt i molt gran.
(La mascota ara interactua amb els nens i nenes amb preguntes)
- Noies, nois, heu vist al meu cosí brillar? A on? Us agrada el Sol?
Ah, veig que el coneixeu, però… us agradaria conèixe’l una mica millor? Bé doncs, si és
així, em quedaré amb vosaltres i aprendrem tots junts moltes cosetes sobre el meu cosí.
(Ara la Llumeta interactua amb el docent)
Llumeta:
- Aviam, “profe”… perquè no fem alguna cosa perquè aquests nens i nenes aprenguin tot
de coses sobre el meu cosí el Sol?
Docent:
- Em sembla una idea genial, Llumeta. Si vols, ara mateix ens hi posem.
A veure noies, nois, us agradaria aprendre coses sobre el nostre Sol?
A continuació, el docent visualitzarà amb els alumnes imatges o vídeos sobre el Sol que es poden buscar
a internet.
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Per acabar, es realitzaran les preguntes de comprensió oral proposades al principi de l’activitat.
Recursos: Conte Llumeta, làmines del conte, mascota Llumeta i imatges del Sol buscades a
internet.

Activitat complementària:
ÎÎCONTE: D’ON VE LA LLUMETA?
Descripció de l’activitat:
Un cop s’ha presentat la mascota, en una altra sessió es pot narrar el conte D’on ve la Llumeta?. Per fer-ho,
s’utilitzaran tant la mascota com les làmines il•lustrades del conte.
Aquesta narració es durà a terme en un ambient còmode i relaxat, per exemple a l’assamblea. Després
d’haver-la escoltat, els alumnes participaran expressant què és el que més els ha agradat o què recorden
del mateix.
A continuació, el mestre o la mestra dirigirà la conversa per analitzar el nivell de comprensió per part de
les nenes i nens, amb preguntes diverses de l’estil de:
 On és la Llumeta?
 Perquè podia moure’s si és un estel?
 Com era de gran?
 Qui era el seu cosí?
 Què li havien explicat els núvols del seu cosí el Sol?
 Quan la Llumeta va arribar a la Terra, per on va entrar?

Conte: D’on ve la Llumeta?

BUSCAR ALS
ANNEXOS

LÀMINA 1
L’Univers és enorme. A dins hi caben milions d’estels que brillen i brillen d’allò més, i la
seva llum pot arribar a mils de milions de quilòmetres de distància.
Així i tot, no es poden moure del seu lloc. D’entre tots aquests estels n’hi ha un de molt
petit, tan petit com una pilota, que és d’allò més especial i que es diu Llumeta.
La Llumeta estava cansada de fer sempre el mateix: brillar i brillar i veure la resta d’estels
brillar al seu voltant
- Com m’agradaria descobrir tot el que em rodeja! - pensava la Llumeta.
Un dia ho va desitjar amb tanta intensitat que el seu somni es va fer realitat. De cop i volta,
va poder canviar de lloc. No s’ho podia creure!
- Oh, què bé, em puc moure! Ara vaig cap amunt! Ara cap avall! Ha, ha, ha… - se’n reia
tota emocionada.
Se sentia tan feliç de poder per fi moure’s de lloc!
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LÀMINA 2
Des d’aquell dia, la Llumeta es va convertir en el primer estel viatger de l’Univers, desitjant
descobrir i explorar móns nous. I evidentment, visitar altres estels.
Després de visitar moltes galàxies i planetes llunyans, va descobrir la Via Làctea, que és la
nostra galàxia, i d’entre tots els seus planetes el que més li va cridar l’atenció va ser la Terra.
Era l’únic lloc on havia pogut veure éssers vius que es movien i desplaçaven. Així que la
primera cosa que va fer va ser parlar amb el seu cosí, el Sol.
LÀMINA 3
- Hola, Sol. M’encanta veure’t brillar tan bé! - va dir la Llumeta.
- Oh, Llumeta! No sabia que els estels podien viatjar, que curiós! - exclamà el Sol, tot
sorprès.
- Bé, és que jo sóc un estel especial. Escolta cosí, com es diu aquell planeta tan blau? - va
preguntar-li la Llumeta tota encuriosida.
- Ah! Aquest és el planeta Terra. És sens dubte el meu preferit - li va respondre el Sol.
- Bé, doncs m’encantaria anar a visitar-lo. Però és clar, si m’hi acosto massa… potser els
faré mal amb la meva claror - dubtava la Llumeta.
- Tranquil•la, Llumeta! Ets tan petitona que segur que no els passarà res.
I amb això, la Llumeta es va anar acostant a la Terra poquet a poquet.
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LÀMINA 4
El primer que va fer el nostre estel encantador va ser parar-se a xerrar amb els núvols.
- Hola, sóc la Llumeta! I vosaltres, què sou exactament?
- Nosaltres som els núvols i tenim una feina molt i molt important pel planeta Terra - van
respondre-li els núvols. Plou i neva gràcies a nosaltres, i també ajudem a que els raigs del
Sol no arribin tan fort a la Terra.
- Però… perquè no haurien d’arribar els raigs del Sol a la Terra? Al meu cosí li encanta
escalfar el planeta i els seus habitants - va intervenir la Llumeta.
- Sí, sí, però de vegades el Sol brilla tant que els pot fer mal. És per això que els habitants
de la Terra sovint han de refugiar-se a l’ombra i protegir-se del teu cosí - li van explicar
els núvols.
- Mmm… Serà millor que m’acosti a la Terra a preguntar, i que m’ho expliquin amb més
detall - va contestar l’estel viatger.
La Llumeta es va despedir dels núvols i va prosseguir la seva aventura.
LÀMINA 5
Tan bon punt va arribar a la Terra, la Llumeta es trobà davant mateix d’un gran edifici. S’hi
va acostar, i en llegir un cartell molt gros que hi havia, va saber que era una ‘ESCOLA’. Va
trobar una finestra oberta, i s’hi va esmunyir sense fer soroll.
Tot de nens i nenes es trobaven a dins d’una aula, parlant en assamblea sobre el Sol.
Quina casualitat! La Llumeta no se’n va poder estar i es va quedar escoltant des de la
finestra, sense perdre detall de tot el que explicava la professora.
- Hola nois i noies, avui parlarem sobre el nostre amic el Sol - començava la mestra.
Recursos: Conte “D’on ve la Llumeta?”, làmines del conte i mascota Llumeta.

Activitat 2.
Visualització d’imatges o vídeos (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
El professorat mostra imatges del Sol a la pissarra digital o en format de paper, i es comenten en grup. Es
realitzen preguntes de l’estil de:
 Què és el Sol?
 Què ens dóna el Sol?
 Quina forma té?
 Per què serveix la llum del Sol?
Recursos: Imatges sobre el Sol i enllaços web per la visualització d’imatges.
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Enllaços:
https://www.youtube.com/watch?list=PL_Y3qbepMRoYexJSdFAGfEJGU4JflKKUL&v=ZykXgSqet6A (Sistema Solar)
https://www.youtube.com/watch?v=gHhyW9HRBvo (Explicació de perquè es fa de nit)

Activitat complementària:
ÎÎDIBUIXAR EL CEL
Descripció de l’activitat:
Realitzar un dibuix del cel, seguint una de les opcions següents:
 Es reparteix a l’alumnat un foli perquè pinti amb cera blava una de les cares i, de color negre, l’altra. A la
cara blava se li enganxarà un cercle groc (el Sol). Els nens i nenes traçaran els raigs del Sol i faran núvols
blancs amb cotó. A la cara negra, l’alumnat enganxarà un cercle blanc (la Lluna) i estels.
 Es reparteix a l’alumnat un foli blanc perquè hi dibuixi el cel lliurement.
Recursos: Folis, ceres blaves i negres, gomets o enganxines circulars grogues i blanques,
enganxines d’estels blanques o grogues, llàpissos i rotul•ladors.

Activitat 3.
Veritable o fals (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
La mestra o el mestre realitza una sèrie d’afirmacions sobre el Sol i l’alumnat ha de constatar si són
veritables o falses.
 El Sol és un estel.
 El Sol ens dóna claror, però no gens d’escalfor.
 El Sol surt de nit.
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 El Sol surt de dia.
 La capa d’ozó ens protegeix del Sol (opcional).
Recursos: Afirmacions sobre el Sol.

Activitat 4.
Endevinalles i poesies
Descripció de l’activitat:
Jugar a les endevinalles i recitar poesies relacionades amb el Sol.
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Recursos: Endevinalles i poesia.
ENDEVINALLES
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Activitat 5.
Cançons
Descripció de l’activitat:
Cantar en grup les cançons utilitzant tant la veu com el cos per representar-les.

CANÇONS
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(Afegir d’altres accions de manera acumulativa)
Recursos: cançons a l’aula o al gimnàs.
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Activitat 6.
Medició d’ombres (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Exposar-se al Sol en tres moments diferents del dia (a primera hora del matí, al migdia, i si és possible, a
la tarda o just abans de sortir) i observar com canvia la nostra ombra en funció de l’hora.
S’escull un punt fixe del pati en què es puguin situar 2 o 3 alumnes. La resta dibuixarà amb un llapis l’ombra
de l’alumnat que estigui al Sol, projectada al terra en els tres moments d’exposició diferents.
S’ha d’observar com l’ombra canvia de lloc i de tamany a mesura que passen les hores del dia.

Al final de l’activitat es realitzarà una assamblea en la que es comentaran els resultats amb l’alumnat i
aquests expressaran què els ha semblat l’experiència, i si ténen valoracions o pensaments al respecte que
puguin compartir amb la resta de companys i companyes.
Recursos: Guixos i, com a espai físic, el pati.
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Activitat complementària:
ÎÎJOC DEL FANTASMA
Descripció de l’activitat:
Consisteix en comunicar-se identificant l’ombra d’un membre del grup. En un extrem de la classe o de
l’aula de psicomotricitat s’extén un llençol des del sostre fins al terra. Pel darrere s’hi col•loca un focus de
llum, mantenint la resta de l’habitació a les fosques. Cada nen o nena va passant entre el llençol i el focus
de llum. Han de caminar lentament i representar accions per la resta de la classe, que haurà d’intentar
identificar al fantasma, o el que representa.
Recursos: un llençol i una llinterna.

Activitat 7.
Plantació de llavors (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
L’alumnat plantarà dues llavors. Una d’elles es col•locarà en un lloc lluminós, i l’altra en un lloc ombrívol
per comprovar si la que rep més llum creix més depressa. Durant un parell de setmanes les nenes i nens
observaran la seva evolució i en treuran les seves pròpies conclusions.

Recursos: llavors, terra, aigua i recipients transparents.
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Activitats complementàries:
ÎÎPOESIA “AL COR D’UNA LLAVOR”
Descripció de l’activitat:
Recitar la poesia “Al cor d’una llavor”:
Recursos: Poesia “Al cor d’una llavor”

ÎÎCOM CREIX UNA PLANTA?
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Descripció de l’activitat:
Posar en ordre les seqüències temporals del creixement d’una planta.

Recursos: Seqüències temporals de creixement d’una planta.

al cor d
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Activitat 8.
Trepitjar l’ombra (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Intentar trepitjar l’ombra d’altres companyes i companys mentre corren pel pati. Quan un trepitja l’ombra
de l’altre, el segon ha de romandre quiet. Aquesta activitat es realitzarà a l’aire lliure.
Recursos: Espai físic del pati.

Activitat 9.
Fred o calent (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Experimentar les sensacions de fred i calor amb diferents materials, objectes, etc. Per fer-ho, es poden
tocar bosses de gel congelat (les que s’utilitzen pels cops, per exemple), l’alumini de les finestres o les
potes de les taules o cadires, el terra… i contrastar amb la temperatura de l’aigua calenta (es pot fer servir
una bullidora, per exemple), acostar les mans a un radiador, tocar les mans d’altres companyes o companys
que s’hagin fregat previament… També es pot anar al pati i posar dos objectes iguals, un a l’ombra i l’altra
al Sol, per comprovar com s’escalfa aquest últim.
Recursos: Objectes i materials freds i calents com els descrits en l’activitat, i com a espai físic,
el pati.

Activitat complementària:
ÎÎJOC “CALENT” O “FRED”
S’explica la consigna de que “calent” significa proper i “fred” significa llunyà. Llavors, un nen o nena amaga
la Llumeta a la classe, al pati o a l’aula de psicomotricitat, i quan la resta de companys la busquin els haurà
d’indicar si s’hi acosten amb “calent”, i si se n’allunyen amb “fred”.
Recursos: Mascota Llumeta i, com a espai físic, l’aula, el pati…
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Activitat 10.
Mural del Sol o del Sistema Solar (tancament)
Descripció de l’activitat:
Realitzar un mural en grup a la classe, dibuixant-hi el Sol o el Sistema Solar, destacant en el segon cas la
posició del Sol i de la Terra.
Recursos: Paper continu, llapissos, colors, tèmperes…

Activitat amb la família
ÎÎTASCA D’INVESTIGACIÓ: CONTAMINACIÓ I EFECTE HIVERNACLE
Descripció de l’activitat:
En primer lloc, informar a les famílies mitjançant una nota informativa sobre la Campanya, animant-les
també a llegir la revista o el diari escolar, així com a visitar el blog del centre, on hi apareixerà informació
més detallada. Igualment, animar-les a seguir la pàgina de Facebook “Gaudeix del Sol sense Deixar-t’hi la
Pell”.
Indicar-los que en aquesta primera unitat es treballarà el tema del Sol.
Una vegada s’hagi informat a les famílies, amb l’ajuda i la col•laboració d’aquestes, portar retalls de revistes,
fotografies, dibuixos i fins i tot objectes de casa (ampolles d’esprai buides…) de coses que contaminen i
perjudiquen el nostre planeta. Amb tot aquest material, realitzar un mural a l’escola anomenat “Volem un
cel i un planeta net”.
Per desenvolupar l’activitat, les famílies poden acudir a les aules, segons pugui organitzar el professorat, i
fer una petita exposició del material que porten, explicant juntament amb la seva filla o el seu fill perquè
és contaminant.
Recursos: Retalls de revistes, fotografies, dibuixos, objectes de casa (contaminants), paper
continu, cola, tisores, colors…

Activitat amb l’entorn
ÎÎEXPOSAR L’ARRIBADA DE LA LLUMETA A L’ENTORN MÉS PROPER
Descripció de l’activitat:
Donar a conèixer l’arribada de la Llumeta al centre a través de la revista, diari o blog de l’escola, explicar
breument qui és i perquè ha vingut. Es recomana afegir-hi fotos de l’alumnat donant la benvinguda a la
mascota.
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A més de les propostes anteriors, repartir cartells informatius de la Campanya en els quals s’informa
sobre la mateixa i es presenta la mascota, en llocs estratègics de l’entorn més proper: centres de salut,
farmàcies, centres culturals i esportius, biblioteques… El repartiment es pot realitzar, per exemple, a través
de visites organitzades amb l’alumnat tot i que, com sempre, serà el professorat el que decidirà la millor
opció en cada cas.
És important informar a les persones responsables dels llocs esmentats sobre la participació del centre
en la Campanya, sobretot, per establir una coordinació i permetre una continuïtat en el repartiment dels
cartells de les successives unitats didàctiques.
Recursos: Cartells informatius de la Campanya i revista, diari o web del centre.

Idees complementàries
 Visitar un planetari o sol•licitar-ne un de portàtil. Això últim pot realitzar-se mitjançant l’enllaç següent:
www.educaixa.com/-/planetamovil_astronomia.
 Realitzar una maqueta del Sistema Solar amb l’ajuda de les famílies.
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4.2. UNITAT DIDÀCTICA 2

Sentint
la pell
Introducció
La pell és l’òrgan més gran del cos humà. Actua de barrera protectora que aïlla l’organisme del medi que
el rodeja, protegint-lo i contribuint a mantenir íntegres les seves estructures, actuant com un sistema de
comunicació amb l’entorn.
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Aquest òrgan pot patir diferents malalties entre les quals es troba el càncer de pell: el seu principal factor
de risc és l’exposició als raigs ultravioletes procedents de la llum solar o d’altres fonts artificials de llum
com, per exemple, les cabines de bronzejat.
Per això, és imprescindible conèixer una mica més sobre aquesta part del nostre cos ja que només així
podem contribuir a la seva cura i protecció.

Objectius
 Conèixer què és la pell i per què serveix.
 Diferenciar els fototips de la pell.
 Identificar el fototip de pell propi i el dels altres.

Continguts
 La pell i la seva funció.
 Fototips de pell.
 Identificació del fototip de pell propi i de l’altre.

Competències clau
 Comunicació lingüística.
 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 Aprendre a aprendre.
 Competència digital.

Elements transversals
 Prevenció del racisme i/o xenofòbia.
 Adquisició d’hàbits de vida saludable: higiene de la pell.
 Aptituds: creativitat, autonomia i treball en equip.
 Apropament a la lectura i l’escriptura.
 Iniciació a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Intel•ligències múltiples
 Lingüística.
 Corporal.
 Visual.
 Musical.
 Interpersonal.
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Àrees curriculars
 Coneixement de si mateix i autonomia personal.
 Coneixement de l’entorn.
 Llenguatges: comunicació i representació.

Activitats amb L’ALUMNAT

D’inici i motivació:
1. Conte: “Pell de Camaleó”.
De desenvolupament:
2. Visualització d’imatges.
3. Jocs dels fototips de pell.
4. Endevinalles, poesies i cançons.
5. Retalls de revistes.
6. La bossa màgica.
7. Taller de textures.
8. Visita al metge de la pell: dermatòleg o dermatòloga.
9. Joc de les diferències.
De tancament:
10. Mural dels fototips de pell i normes d’higiene.

Activitats amb LA FAMÍLIA

Arbre genealògic - fototip
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Activitats amb L’ENTORN

Difusió de la Campanya

Criteris d’avaluació
 Reconeix que la pell és un òrgan del cos humà.
 Entén que la pell és una capa que protegeix el cos.
 Diferencia els fototips de pell (Fitzpatrick).
 Identifica el seu propi fototip de pell.
 Identifica el fototip de pell en altres persones.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Activitat 1.
Conte: “Pell de Camaleó” (inici i motivació)
Descripció de l’activitat:
En primer lloc, el professorat realitza la narració del conte “Pell de Camaleó” amb l’ajuda de la mascota
Llumeta i de les làmines il•lustrades. A continuació, es comenta el mateix amb l’alumnat per bescanviar
idees, reflexions, gustos, experiències… Després d’aquest interval de conversa informal, es procedeix a un
diàleg una mica més estructurat amb preguntes de comprensió com les següents:
 Com es diu el nen del conte?
 Quina mascota li van regalar els seus pares?
 Què li va cridar l’atenció?
 Què els va demanar la mestra?
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 Què va pensar en Llorenç quan va començar a observar el seu camaleó?
 Quina característica especial tenen els camaleons?
 Qui va ajudar el Llorenç?
 Què van fer el Llorenç i la seva àvia?
 Les persones també canvien de color?
 Què els passa a les persones si prenen massa el Sol?
Recursos: Conte “Pell de Camaleó”, làmines del conte i mascota Llumeta.

Conte: “Pell de Camaleó”

BUSCAR ALS
ANNEXOS
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LÀMINA 1
Quan el Llorenç va arribar a casa seva, no s’ho podia creure: els seus pares li tenien
preparada una gran sorpresa. Tenia davant dels ulls un animall d’ulls enriolats que no
s’assemblava gens ni mica a una granota i que tenia una pell estranya però d’allò més
interessant.
– Què és aquest animal, mami? És un extraterrestre? - preguntà el Llorenç.
– No, amor, és un camaleó - li va respondre la seva mare.
El dia següent, el Llorenç es moria de ganes d’anar a l’escola per explicar-li a les seves
amigues i amics que tenia una mascota molt especial.
LÀMINA 2
La mestra Magdalena escoltà amb atenció el que el Llorenç li estava exlicant a la resta de
la classe i aprofità l’avinentesa per realitzar un treball sobre els animals.
Cada alumne havia d’escollir un animal i explicar una característica especial d’aquest: la
seva pell, l’alimentació…
El Llorenç ho va tenir claríssim des del principi: ell el faria sobre el seu camaleó.
LÀMINA 3
Tan bon punt va arribar a casa, va agafar una lupa i es disposà a observar-lo. En un petit
quadern apuntaria tot el que fés la seva mascota. Però al cap d’una estona amb prou
feines havia escrit tres paraules: pell, aspra i colors.
El camaleó no feia res de divertit, es passava tota l’estona quiet i, de tant en tant,
s’endormia. Al Llorenç ja no li semblava que la seva mascota fos tan especial.
LÀMINA 4
La seva àvia, que l’havia vingut a veure, entrà a l’habitació i, veient que estaba assegut
amb posat trist al costat de la seva mascota, s’hi acostà.
– Llorenç, fill meu, què et capfica? - li preguntà, preocupada.
– El meu camaleó no fa res de divertit, no tindré res a explicar a classe - es lamentà
el Llorenç.
L’àvia, veient que aquell problema tenia fàcil sol•lució, es va treure un pes de sobre.
– Tinc una idea - li va dir -, perquè no agafem la càmera de fotos i li’n fem al jardí, a sobre
del teu llit, i a uns quants llocs més? Ja veuràs que anirà canviant de color i t’agradarà. I
si vols, fins i tot podem fer un pícnic al jardí de casa.
– Quina gran idea, àvia! - va exclamar el Llorenç, tot content.
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LÀMINA 5
Aquella mateixa tarda, l’àvia, el net i el camaleó van passar una estona d’allò més divertida
i agradable al jardí, però el Sol de primavera començava a picar fort i feia bastanta calor.
– Buf, Llorenç, porta’m el barret que tinc la pell molt delicada - li va demanar l’àvia al seu nét.
– Però què vols dir, àvia? - li va preguntar ell tot sorprès.
– Les persones, a diferència dels camaleons, no canviem de color per camuflar-nos; si
ens toca massa el sol, la nostra pell es posa de color vermell per avisar-nos que ens
estem cremant - li va explicar ella.
– Àvia! Ja sé què faré pel meu treball! Parlaré de les diferències entre la meva pell i la del
meu camaleó - va decidir el Llorenç tot entusiasmat.
LÀMINA 6 (OPCIONAL)
El dia de la exposició dels treballs, tots i totes van parlar de les entremaliadures de les
seves mascotes, del que més els agradava menjar, del que els agradava més jugar, però
el Llorenç va parlar d’una cosa molt més interessant: de com d’important és la nostra pell
per tots els éssers vius.

Activitat 2.
Visualització d’imatges (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:

El professorat ensenya imatges de diferents persones i es comenten en grup. Es poden realitzar preguntes
com per exemple:
 Què hi veiem?
 És un nen o una nena?
 És un home o una dona?
 Com va vestit?
 Com és el seu cos?
 És jove o més aviat gran?
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Si alguna alumna o alumne expressen o comenten alguna cosa sobre el color de la pell, s’aprofita aquest
moment per introduir una paraula nova: “fototip de pell”. Si no sorgeix de manera espontània, s’intenta
dirigir la conversa en aquesta direcció a través d’indicacions com les següents:
 Fixeu-vos en el color de pell de cada un d’ells, són tots iguals?
 Quina és més clara?
 Quina és més fosca?
 Mireu-vos la vostra pell, a quina s’hi assembla més?
Seguidament, es comenten les característiques dels diferentes fototips de pell i cada nena o nen senyala
a la pissarra digital (o en el suport en qüestió, sigui en format de paper o per ordinador) el seu.
Recursos: imatges de persones amb diferents fototips de pell.

Activitat 3.
Jocs dels fototips de pell (desenvolupament)
ÎÎMEMORY AMB ELS FOTOTIPS DE PELL
Decripció de l’activitat:
Es col•loquen totes les cartes boca avall. A cada torn se n’aixequen dues, si són diferents es tornen a
col•locar tal com estaven i passa el torn, però si són iguals es queden boca amunt. L’objectiu és trobar totes
les parelles iguals intentant recordar on es troba cada imatge.
Es pot jugar en grups reduïts o de manera individual.
Recursos: Memory de fototips de pell.

ÎÎBINGO AMB ELS FOTOTIPS DE PELL
Descripció de l’activitat:
Es reparteix a l’alumnat els cartrons del bingo amb els fototips de pell. Això pot fer-se donant un cartró a
grups reduïts o repartint-ne un a cada alumne o alumna.
Llavors, el professorat va treient imatges d’una capsa i l’alumnat ha d’anar marcant les imatges que
coïncideixin. Guanyarà el grup o alumne/a que abans aconsegueixi completar el su cartró.
Recursos: Bingo de fototips de pell.
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Activitat 4.
Endevinalles, poesies i cançons (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Jugar a les endevinalles, recitar poesies i cantar cançons relacionades amb la pell.
Recursos: Endevinalles, poesies i cançons sobre la pell.
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Activitat 5.
Retalls de revistes
Descripció de l’activitat:
El docent donarà a l’alumnat algunes revistes diferents. Es buscaran i retallaran imatges de persones i,
posteriorment, s’enganxaran en paper continu per el•laborar un mural en què apareixi la gran diversitat de
persones que hi ha al món.
A continuació, s’observarà el mural amb atenció i es comentaran les característiques de les persones que
hi apareixen: diferents tons de pell, tipus de cabell, color d’ulls, etc.
Es farà una reflexió sobre les diferències i semblances de les persones, ressaltant com a principi fundamental
el respecte a les diferències, independentment de les característiques físiques.
Recursos: Revistes, tisores, paper continu, rotul•ladors, cola...

Activitat 6.
La bossa màgica (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
S’introdueixen objectes diversos en una bossa (o altre
recipient) amb formes i textures diferents i, a partir de
les indicacions donades pel docent, la nena o nen ha de
trobar el que se li demana.
Recursos: Bossa de tela (o altre recipient) i objectes
amb formes i textures diferents.
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Activitat 7.
Taller de textures (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Tocar objectes i materials de diferents textures: suau - rugós. Pot realitzar-se observant-los directament o
amb els ulls tapats per estimular el sentit del tacte.
Recursos: Cotó, paper de seda, peluixos, plastilina, paper d’escata…

Activitat 8.
Visita al metge de la pell: dermatòleg
o dermatòloga (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Explicar a l’alumnat que existeix un metge que s’encarrega de cuidar la nostra pell, indicant que es diu
dermatòleg o dermatòloga. Després, disfrassar-se per torns amb bates de metges i jugar a inspeccionar la
pell observant les pigues, el tamany, el color…
Recursos: Disfresses de metge i lupes.
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Activitat 9.
Joc de les diferències (desenvolupament)

BUSCAR ALS
ANNEXOS

Descripció de l’activitat:
Es mostren parelles d’imatges a la pissarra digital (o en format de paper) sobre els fototips de pell i les
conductes adequades per la seva higiene. L’alumnat ha de senyalar les diferències que troba a cada parella
d’imatges.

Diferències:
1. Cabell ros - Cabell pèl-roig
2. Pell clara - Pell de to intermig
3. Cara llisa sense pigues - Cara amb pigues

Diferències:
1. Cabell castany - Cabell negre
2. Pell clara - Pell fosca
3. Cara amb vermellors - Cara llisa sense pigues
4. Ulls verds - Ulls negres

Guia didàctica Infantil

Dibuix 1
1. Nen amb ulls de color marró
2. Nena amb ulls de color marró
3. Nen de pell clara
4. Nena de pell clara
5. Nen amb cabell castany clar
6. Nena amb cabell ros
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Dibuix 2
1. Nen amb ulls negres
2. Nena amb ulls blaus
3. Nen de pell fosca
4. Nena amb pell molt clara i pigada
5. Nen amb cabell negre
6. Nena amb cabell pèl-roig

Recursos: Parelles d’imatges (digital o paper) per trobar les diferències sobre fototips de pell i
higiene de la mateixa.
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Activitat 10.
Mural dels fototips de pell i normes d’higiene (tancament)
Descripció de l’activitat:
Realitzar un mural en grup a la classe en el que apareixin nens i nenes amb els diferents fototips de pell i
en el que s’incloguin normes bàsiques d’higiene de la mateixa.
Recursos: Cartolines de colors similars als fototips de pell, paper continu, llapissos, colors,
rotul•ladors, tèmperes…

Activitat amb la família
ÎÎARBRE GENEALÒGIC - FOTOTIP
Descripció de l’activitat:
Realitzar amb la família un arbre genealògic, a partir de la plantilla proporcionada, incloent-hi fotografies
individuals. Presentar-lo a classe, a ser possible amb l’ajuda d’algun familiar, indicant en cada cas el fototip
de pell de cada persona.

Activitat amb l’entorn
ÎÎDIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
Descripció de l’activitat:
Publicar un article a la revista, diari o blog del centre sobre l’activitat 8 (visita al dermatòleg o dermatòloga).
Incloure-hi imatges de l’alumnat practicant el joc de role-play.
Continuar amb la difusió de la Campanya en els llocs acordats en la unitat 1 mitjançant la repartició
dels cartells informatius de la mateixa. Si ja es va realitzar la visita amb l’alumnat i no es vol repetir, es
poden buscar d’altres vies de contacte, com la visita d’alguna de les persones responsables d’aquests
desplaçaments al centre, on se li informarà de la nova temàtica.
Recursos: Cartells informatius de la Campanya i revista, diari o web del centre.

Idees complementàries
 Visita d’un dermatòleg o dermatòloga a l’aula amb l’alumnat, i si és possible, també amb les famílies per
explicar com incideix el Sol en la pell, les senyals d’alerta, els tipus de pigues i taques… i, especialment,
les regles ABCDE (A d’assimetria, B/V de vora, C de color, D de diàmetre i E d’evolució).
 Crear un taller d’exploració de pigues en el que les famílies són els pacients i l’alumnat és el personal
de dermatologia encarregat de l’exploració.
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4.3. UNITAT DIDÀCTICA 3

Els raigs
del Sol
Introducció

ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC SOLAR

La major part de l’energia que arriba al nostre planeta procedeix del Sol. Aquest emet diferents tipus de
radiacions amb diferents longituds d’ona, donant lloc a la radiació ultraviolada, la llum visible i la radiació
infraroja.
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L’exposició a la radiació ultraviolada (UV) és el principal factor de risc pel desenvolupament de malalties
cutànies i càncer de pell. Encara que existeixen tres tipus de radiació ultravioleta, A, B i C, només les
dues primeres (A i B) arriben al nostre organisme, ja que la tercera (C) no penetra les capes superiors
de l’atmosfera.
Els raigs UVA atravessen en gran profunditat les capes de la pell. Són els responsables del broncejat,
del fotoenvelliment (arrugues, taques…), així com del càncer de pell.
Per la seva part, els raigs UVB són més energètics que els anteriors i, encara que no penetren la pell
amb la mateixa profunditat, poden danyar directament l’ADN de les cèlules. Són els responsables de
les cremades solars i, igual que els anteriors, del desenvolupament de càncer de pell.
El Sol és font d’energia i de vida i compta amb innombrables beneficis per la salud com ja s’ha indicat
a la unitat 1 (síntesi de la vitamina D, millora de l’estat d’ànim, regulació del sistema circulatori,
increment de la resposta immunològica…). Tanmateix, una exposició excessiva també pot ser nociva
per la salud pels efectes de la radiació ultraviolada que acabem d’exposar.

Per això, és indispensable que ens adintrem una mica més al tema dels efectes del Sol, amb l’objectiu
d’aprofitar-ne el màxim els positius i protegir-nos dels negatius.
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Objectius
 Conèixer els efectes positius i perjudicials del Sol.
 Associar hàbits i conductes d’exposició solar als efectes positius i negatius del Sol.
 Valorar positivament els efectes beneficiosos del Sol i comprendre la necessitat de protegir-se dels
efectes nocius.

Continguts
 Efectes positius i perjudicials del Sol.
 Associació d’hàbits i conductes d’exposició solar als efectes positius i negatius del Sol.
 Valoració positiva dels efectes beneficiosos del Sol i comprensió de la necessitat de protegir-se dels
efectes nocius.

Competències clau
 Comunicació lingüística.
 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 Aprendre a aprendre.
 Competència digital.

Elements transversals
 Adquisició d’hàbits de vida saludable: efectes de l’exposició solar.
 Aptituds: creativitat, autonomia i treball en equip.
 Apropament a la lectura i l’escriptura.
 Iniciació a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Intel•ligències múltiples
 Lingüística.
 Corporal.
 Espacial o visual.
 Musical.
 Interpersonal.

Àrees curriculars
 Coneixement de si mateix i autonomia personal.
 Coneixement de l’entorn.
 Llenguatges: comunicació i representació.
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Activitats amb L’ALUMNAT

D’inici i motivació:
1. Conte: “Al parc”.
De desenvolupament:
2. Animals, plantes i raigs de Sol.
3. Visualització d’imatges.
4. Sol i ombra.
5. Endevinalles, poesies i cançons.
6. Escull el lloc correcte.
7. Seqüències temporals.
8. Les dues cares del Sol.
9. Dramatització.
De tancament:
10. Mural dels efectes beneficiosos i perjudicials del Sol.

Activitats amb LA FAMÍLIA

Què sabem i què hem après.

Activitats amb L’ENTORN

Difusió de la Campanya.

Guia didàctica Infantil

49

Criteris d’avaluació
 Reconeix els beneficis del Sol: llum, escalfor, estat d’ànim, vitamina D pels ossos…
 Identifica els efectes perjudicials del Sol: cremades solars, catarates, deshidratació, càncer de pell,
envelliment de la pell…
 Associa hàbits i conductes d’exposició solar als efectes positius o negatius del Sol.
 Valora positivament els efectes beneficiosos del Sol.
 Comprèn la necessitat de protegir-se dels efectes nocius del Sol.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Activitat 1.
Conte: “Al parc” (inici i motivació)
Descripció de l’activitat:
En primer lloc, el professorat realitza la narració del conte “Al parc” amb l’ajuda de la mascota Llumeta
i de les làmines il•lustrades. A continuació, es comenta el mateix amb l’alumnat per bescanviar idees,
reflexions, gustos, experiències…
Després d’aquest interval de conversa informal, es procedeix a un diàleg una mica més estructurat amb
preguntes de comprensió com les següents:
 On es quedaven l’Enric i els seus amics cada dia després de l’escola?
 Un dia el Sol brillava més de l’habitual. Aquell dia, feia més aviat fred o calor? Per què?
 Què li passava a la font?
 Què li va dir l’Enric al seu pare?
 Què van fer l’Enric i el seu pare, llavors? Per què?
 Què va fer l’Enric el dia següent quan va tornar al parc?
 Funcionava la font?
 Què en va pensar, l’Enric, de l’aigua?
A continuació es poden fer diverses reflexions sobre el tema: les possibilitats de lleure a l’aire lliure, la
necessitat de beure aigua i descansar…
Recursos: Conte “Al parc”, làmines del conte i mascota Llumeta.
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Conte: “Al parc”
BUSCAR ALS
ANNEXOS

LÀMINA 1

Com cada dia a la sortida de l’escola, l’Enric i els seus amics van quedar-se una estona
jugant al parc que hi havia de camí cap a casa. Aquell dia el Sol brillava més de l’habitual,
s’acostava l’estiu.
Els nens i nenes jugaven al parc sense parar, fent curses, pujant al tobogan, que de fet
aquell dia estava d’allò més calent… S’ho estaven passant genial. Amb tanta cursa els va
agafar set i quan van anar a beure a la font, va resultar que aquesta no funcionava.
LÀMINA 2
– Oh pare, vull aigua! Tinc molta set! - diu l’Enric.
- Doncs així haurem d’anar cap a casa, has de beure. A més, estàs tot suat i t’has
de canviar de roba. No em pensava que avui hagués de fer aquesta temperatura! s’exclamà el seu pare.
Encara que tenia moltes ganes de seguir jugant al parc amb les seves amigues i amics,
tenia tanta set que va accedir a tornar cap a casa sense protestar.
LÀMINA 3
El dia següent, en tornar de l’escola l’Enric va voler jugar de nou al parc i el primer que va
fer va ser comprovar si la font funcionava.
- Mira, pare, la font ja funciona! Avui sí que podré jugar tota l’estona que vulgui! - va
cridar el nen, entusiasmat.
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LÀMINA 4 (OPCIONAL)
L’Enric es va quedar jugant amb les seves amigues i amics pensant com d’important era
tenir aigua a prop per poder jugar i divertir-se en dies de tanta calor com aquells.

Activitat 2.
Animals, plantes i raigs de Sol (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
El professorat ensenya a les nenes i nens fotografies dels següents animals i plantes: drac barbut, mussol,
girasol i molsa. En cada ocasió, va comentant el següent:
 Drac barbut: és un animal de sang freda que necessita banys de Sol, i per poder captar tota la força dels
raigs, enfosqueix la seva pell i infla el seu cos.
 Mussol: és un animal nocturn perquè els raigs del Sol danyen els seus ulls.
 Girasol: és una flor que va girant en busca de la direcció dels raigs solars.
 Molsa: és una planta que viu en indrets humits i ombrívols, necessita poc de Sol i no pot sobreviure en
llocs molt assolellats.

Recursos: Fotografies de dracs barbuts, mussols, girasols i molses.
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Activitat 3.
Visualització d’imatges (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
El professorat mostra parelles d’imatges en contraposició sobre els efectes del Sol:
 Creixement d’una planta / planta marcida per no rebre el Sol necessari.
 Persones contentes practicant exercici físic / persones apàtiques o desganades i inactives.
 Persones grans saludables / persones grans amb diferents dolències.
 Cares afectades pel fotoenvelliment / cares no afectades pel fotoenvelliment.
 Pells sanes / pells amb cremades.
Mentre s’observen en grup, es van comentant i reflexionant sobre els efectes del Sol.
Recursos: Pissarra digital i parells d’imatges amb els efectes positius i negatius del Sol.

Activitat 4.
Sol i ombra (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Exposar al pati parells d’objectes, un al Sol i l’altre a l’ombra, i al cap d’una estona, comprovar com han
variat les temperatures de cada un. Un cop comprovat, deixar al pati durant un temps més prollongat (per
exemple, diverses setmanes) els objectes que fàcilment es deteriorin amb el Sol per contrastar-ne els
efectes a l’ombra.
Recursos: Fulls o cartolines de colors forts, objectes de plàstic, objectes metàlics…

Activitat 5.
Endevinalles, poesies i cançons (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Jugar a les endevinalles, recitar poesies i cantar cançons relacionades amb els efectes del Sol.
Recursos: Endevinalles, poesies i cançons sobre els efectes del Sol.
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.
ar
no poden cant
Pels carrers del cel
que es deixi veure,
que tots els nens
córrer volem.
(Autora: Ida Réboli)

Una suau claredat
m’ha despertat aquest matí
era un petit raig de Sol
que a la finestra havia sortit.
Abandonant el meu llit
vaig mirar la llunyania,
i vaig contemplar l’Astre Rei
d’on aquell raig provenia.
Vaig comprendre que sense el Sol
la vida no existiria,
ja que sense la seva llum i escalfor,
tot el món moriria.
Va ser aquell petit raig de Sol
que a la meva finestra arribava
portà llum i escalfor
des de la font llunyana.
https://ministerioinfantilusa.com/2011/07/14/
como-un-rallito-de-sol-poema-para-ninos/
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Activitat 6.
Escull el lloc correcte

BUSCAR ALS
ANNEXOS

Descripció de l’activitat:
El professorat anirà donant a cada alumne o alumna una targeta amb imatges sobre diferents situacions en
què el Sol té efectes positius o negatius. El nen o nena, amb l’ajuda de la resta, ha de decidir si es tracta
d’efectes beneficiosos o perjudicials (“bons” o “dolents”) i col•locar la seva targeta amb el Sol somrient
(situat a un costat de la classe) o amb el Sol malhumorat (situat a l’altre costat de la classe).

Recursos: Imatges de situacions beneficioses o perjudicials del Sol (amb velcro al darrere) i dos
Sols amb velcro, un de somrient i un altre d’enfadat, per enganzar-hi les imatges.
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Activitat 7.
Seqüències temporals (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Ordenar seqüències temporals d’històries relacionades amb els efectes positius i negatius del Sol.
Nivell 3 anys
 Efecte positiu: plantar llavor - planta rep raigs de Sol - creixement de la planta.
 Efecte negatiu: arribar a la platja - tombar-se al Sol sense cap protecció - cremar-se la pell.
Nivells 4 i 5 anys
 Efecte positiu: nen truca nena per jugar al carrer - nena mira per la finestra i veu un dia assolellat - nena
i nen juguen al carrer - se’n van a casa molt contents.
 Efecte negatiu: home bevent llauna de refresc - home llença la llauna al terra - li dóna molt de Sol i es
deteriora - contamina el medi ambient.
Recursos: Seqüències temporals d’històries sobre els efectes beneficiosos i perjudicials del Sol.

Activitat 8.
Les dues cares del Sol (desenvolupament)

BUSCAR ALS
ANNEXOS

Descripció de l’activitat:
El docent entregarà a l’alumnat una làmina on apareix la cara del Sol amb els seus raigs, dividida per
la meitat (una meitat amb la cara somrient i l’altra amb la cara malhumorada). Les nenes i nens han
d’identificar situacions en les que els efectes d’aquest són positius i situacions en les que, contràriament,
són perjudicials.
Nivell 3 anys
En una meitat de la cara enganxar imatges d’aspectes positius del Sol i a l’altra meitat, imatges d’efectes
negatius.
Nivell 4 anys
Dibuixar als raigs imatges sobre els efectes positius i negatius del Sol, segons correspongui, en una meitat
o l’altra.
Nivell 5 anys
Als raigs bons, escriure els efectes beneficiosos del Sol i en els raigs dolents, escriure-hi els efectes negatius.
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Recursos: Làmina fotocopiable amb la imatge d’un Sol dividit en dues parts amb els seus raigs
corresponents, llapissos i goma.

Activitat 9.
Dramatització (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
En un lloc ampli, com el pati o el gimnàs, dramatitzar un dia d’excursió a la muntanya. El docent va guiant
l’alumnat a través de consignes a la vegada que afavoreix la reflexió sobre els efectes del Sol, per exemple:
 Ara començarem a pujar a la muntanya. Que contents que estem gaudint d’aquest dia assolellat! Els
raigs ens acaronen el cos i és una sensació d’allò més agradable.
 Seguim pujant i pujant. Ja ha passat una bona estona. Cada vegada estem més cansats i el Sol comença
a apretar.
 Necessitem descansar i beure aigua per hidratar-nos. El cansament comença a estar cada vegada més
present.
 El nostre cos es va escalfant poc a poc i la sensació agradable produïda pels raigs del Sol a primera hora
del matí comença a desaparèixer.
 A alguns i algunes se’ns està començant a posar la pell una mica vermella. Pica i molesta. A d’altres,
els comença a fer mal el cap…
 Sort que hem trobat una gran arbreda que fa molta ombra. Aquí podrem seure a descansar.
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Recursos: Gimnàs i música instrumental de natura.

Activitat 10.
Mural dels efectes beneficiosos i perjudicials del Sol
(tancament)
Descripció de l’activitat:
Realitzar un mural en grup a classe diferenciant-ne clarament dues parts, una amb els efectes beneficiosos
del Sol (amb imatges, pictogrames, escritura…) i una altra, amb els efectes nocius del mateix.
Recursos: Paper continu, llapissos, colors tèmperes…

Activitat amb la família
ÎÎQUÈ SABEM I QUÈ HEM APRÈS
Descripció de l’activitat:
En primer lloc, informar les famílies mitjançant una nota informativa sobre el tema a tractar en aquesta
unitat: els efectes beneficiosos i perjudicials del Sol.
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Un cop informades les famílies, plantejar la activitat que, en aquest cas, consisteix en organitzar una reunió
amb elles a la classe. Aquesta activitat s’inicia amb la exposició de la temàtica sense donar informació al
respecte i es demana a les mares i pares que escriguin en un full, prèviament entregat, el que saben sobre
els efectes del Sol, tant positius com negatius. Posteriorment, es posa tot en comú.
A continuació, es visualitza un video en el que s’expliquen els efectes beneficiosos i perjudicials del Sol i es
reflexiona sobre el que ja sabien i el que han après. Han d’escriure això últim a la part del full destinada per
fer-ho, amb l’objectiu de comparar d’on partien els seus coneixements sobre el tema abans de la reunió i en
què s’han pogut millorar.
Recursos: Full dissenyat per escriure què sabien abans de la reunió i què han après en el
transcurs de la mateixa, bolígrafs i video sobre els efectes del Sol.

Activitat amb l’entorn
ÎÎDIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
Descripció de l’activitat:
Publicar a la revista, diari o blog del centre imatge dels efectes produïts a la pell a causa d’una exposició
solar excessiva o inadequada, ressaltant la importància de fotoprotegir-se i de la Campanya en si mateixa.
Continuar amb la difusió de la Campanya als llocs acordats en les unitats anteriors mitjançants la repartició
dels cartells informatius de la mateixa. Si ja s’ha realitzat la visita amb l’alumnat i no es vol repetir, es pot
optar per d’altres alternatives com que siguin les pròpies famílies a través de l’AMPA les que realitzin la
repartició, informant en aquesta ocasió de la nova temàtica.
Recursos: Cartells informatius de la Campanya i revista, diari o web del centre.
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Idees complementàries
 El•laborar un indicador UV amb l’alumnat i explicar com s’interpreta. Cada dia, la mestra o mestre pot
consultar l’índex d’UV i, durant l’assamblea, el nen o nena responsable d’aquell dia, ha de col•locar el
marcador al número corresponent. Es pot reflexionar sobre com el Sol afectarà la pell aquell dia.
Enllaç per consultar l’índex UV:
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/radiacionuv/ayuda
 Representar gràficament els diferents tipus de radiació solar, distingint entre la ultraviolada, la visible
i la infraroja. Explicar quines són absorbides per les capes superiors de l’atmosfera impedint que
arribin a la Terra, quines arriben al nostre Planeta i, finalment, quines penetren a la nostra pell en
profunditat.
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4.4. UNITAT DIDÀCTICA 4

Mesures de
fotoprotecció
Introducció
El Sol aporta innombrables beneficis al nostre organisme però com hem vist a la unitat anterior, també té
efectes nocius.
La societat moderna ha imposat la moda del bronzejat. Lluir una pell morena ens fa sentir saludables i amb
més atractiu. No obstant, qualsevol intent d’aconseguir un bronzejat suposa irremediablement exposar la
nostra pell a un envelliment prematur que es tradueix en l’aparició de taques i arrugues i, el que és pitjor,
la possibilitat de patir càncer de pell.
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La protecció de cara al Sol resulta especialment important durant la infància, tant per les conseqüències
immediates com pels efectes a llarg termini ja que és cert que “la pell té memòria”. Aquesta tendència
actual només pot frenar-se amb canvis d’hàbits i conductes en l’estil de vida.
La fotoprotecció inclou totes aquelles mesures que serveixen per protegir la pell de l’agressió produïda per
l’exposició solar, com les conductes d’evitació solar, la protecció amb roba, barrets i ulleres solars i l’ús de
cremes.
Tenint en compte els possibles efectes perjudicials del Sol sobre la nostra salut que s’han estudiat en la
unitat anterior, és fundamental concedir la importància que ténen les diferents mesures de fotoprotecció.
Per això, és necessari conèixer una mica més sobre aquestes i començar a fer-ne ús incorporant-les a la
nostra vida diaria.

Objectius
 Conèixer diferents mesures de fotoprotecció.
 Desenvolupar una actitud positiva de cara a l’ús de mesures fotoprotectores associant-les a un estil de
vida saludable.
 Incorporar a la vida diària l’hàbit de fotoprotegir-se.

Continguts
 Mesures de fotoprotecció (ombra, vestimenta, complements i fotoprotectors químics).
 Actitud positiva cap a l’ús de mesures fotoprotectores i associació de la fotoprotecció a un estil de vida
saludable.
 Incorporació d’hàbits fotoprotectors a la vida diaria.

Competències clau
 Comunicació lingüística.
 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 Aprendre a aprendre.
 Competència digital.
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Elements transversals
 Adquisició d’hàbits de vida saludable: mesures de fotoprotecció.
 Aptituds: creativitat, autonomia i treball en equip.
 Apropament a la lectura i l’escriptura.
 Iniciació a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Intel•ligències múltiples
 Lingüística.
 Musical.
 Visual.
 Interpersonal.

Àrees curriculars
 Coneixement de sí mateix i autonomia personal.
 Coneixement de l’entorn.
 Llenguatges: comunicació i representació.

Activitats amb L’ALUMNAT

D’inici i motivació:
1. Conte: “Les gorres de la Júlia”.
De desenvolupament:
2. Decàleg de fotoprotecció.
3. Conèixer les mesures de fotoprotecció.
4. Joc de les diferències.
5. Seqüències temporals.
6. Puzzles.
7. Joc del mirall.
8. Dramatització.
9. Dau fotoprotector.
De tancament:
10. Mural de les mesures de fotoprotecció.
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Activitats amb LA FAMÍLIA

En busca del tresor.

Activitats amb L’ENTORN

Difusió de la Campanya.

Criteris d’avaluació
 Coneix diferents mesures de fotoprotecció: ombra, vestimenta, complements i fotoprotectors químics.
 Manifesta una actitud positiva de cara a l’ús de mesures fotoprotectores associant la fotoprotecció a un estil
de vida saludable.
 Incorpora hàbits fotoprotectors en la seva vida diaria utilitzant espais a l’ombra, vestimenta adequada i
fotoprotectors.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Activitat 1.
Conte: “Les gorres de la Júlia” (inici i motivació)
Descripció de l’activitat:
En primer lloc, el professorat realitza la narració del conte “Les gorres de la Júlia” amb ajuda de la mascota
Llumeta i de les làmines il•lustrades. A continuació, es comenta el mateix amb l’alumnat per bescanviar
idees, reflexions, experiències… Després d’aquest interval de conversa informal, es procedeix a un diàleg
una mica més estructurat amb preguntes de comprensió com les següents:
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 Com es diu la protagonista del conte?
 Què li encantava a la Júlia?
 Perquè es posava trista la Júlia quan arribava a l’escola?
 Què va passar el dia que van cel•lebrar la festa de la Primavera?
 Perquè els feia mal el cap?
 Què van dir els nens i nenes que podien fer per evitar que els fes mal el cap la propera vegada?
 Què va proposar la Júlia?
 Li va agradar la idea a la resta?
 Amb qui va parlar la mestra i què els va dir?
 Quina notícia va donar la mestra als nens i nenes de la seva classe?
Recursos: Conte “Les gorres de la Júlia”, làmines del conte i mascota Llumeta.

Conte: “Les gorres de la Júlia”
BUSCAR ALS
ANNEXOS

LÀMINA 1

La Júlia era una nena intel•ligent i somiadora a qui li encantaven les gorres. Tenia gorres
de tots els colors i cada dia se’n posava una de diferent.
Al seu germanet li encantava jugar amb elles, però la Júlia mai no volia deixar-se-les
perquè les podia fer malbé.
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LÀMINA 2
De camí a l’escola sempre en portava una posada però just a l’entrada la seva mare li treia
perquè a l’escola estava prohibit portar-les. Això posava molt trista a la Júlia.
LÀMINA 3
Un dia de març van cel•lebrar al pati la festa de la Primavera i totes les nenes i nens van
estar jugant bastant de temps a l’aire lliure. Quan van tornar a classe, hi havia un malestar
general, a tots i a totes els feia mal el cap.
La mestra es va adonar del que passava i ho va comentar amb la resta de professors. El
problema estava molt clar: havien estat jugant massa temps al Sol sense cap protecció.
LÀMINA 4
Al dia següent, la mestra els va preguntar als nens i nenes de la classe què podien fer per
evitar el que havia passat el dia anterior.
Uns van dir que podrien no sortir al pati, d’altres, van suggerir que es podrien posar a
l’ombra, i la Júia va aixecar la mà i va dir tímidament:
– Ens podriem posar una gorra quan sortíssim al pati, però no sé si es podrà fer perquè està
prohibit portar gorra a l’escola. - va concluir amb veu trista.
LÀMINA 5
A tothom li va encantar la idea de portar una gorra a l’escola. Per tant, la mestra va parlar
amb la resta de professors i amb la directora per veure si es podria canviar la norma.
Al cap d’uns pocs dies, la mestra va arribar a la classe i va donar la notícia:
– Nois i noies, s’ha aprovat que a partir d’ara i en els dies de primavera i estiu pogueu portar
una gorra per protegir-vos del Sol al pati.
Tots els nens i nenes es van posar a aplaudir, especialment la Júlia, a qui se li va dibuixar
a la cara un somriure d’orella a orella.

Activitat 2.
Decàleg de fotoprotecció (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Donar a conèixer a les nenes i nens les deu normes bàsiques de fotoprotecció. Això es pot dur a terme
utilitzant un póster que ha d’estar visible a l’aula, i/o mitjançant la visualització de diferents videos creatius
als quals es pot accedir des dels enllaços indicats a continuació. És fundamental revisar les normes amb
freqüència, per exemple, cada dia a l’assamblea.
Recursos: Póster amb el decàleg de Fotoprotecció i enllaços web per la visualització de videos
protagonitzats per l’alumnat de diferents centres educatius.
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Enlaces:
 https://m.youtube.com/watch?v=vseO65VrBak CEIP AL ANDALUS (San Pedro de Alcántara, Màlaga)
 https://drive.google.com/file/d/0B2x4DhRl5F14MFppeHI5T051R1E/view?usp=sharing CEIP PABLO PICASSO
(Manilva, Málaga)
 https://youtu.be/9GavcvQJMco CEIP EL ALBERO (Mijas Costa, Málaga)

Activitat 3.
Conèixer les mesures de fotoprotecció
(desenvolupament)

BUSCAR ALS
ANNEXOS

Descripció de l’activitat:
Es comença l’activitat preguntant a l’alumnat, amb l’estil d’una “pluja d’idees”, què es pot fer o utilitzar per
protegir-se del Sol. A continuació, el professorat mostra les imatges i es comprova si ja les havien exposat
els nenes i nenes, es comenten d’altres mesures de fotoprotecció que no s’hagin mencionat, s’insisteix
en la importància de fotoprotegir-se i s’intenten averiguar d’altres mesures noves que no hagin aparegut.

Recursos: Imatges sobre les mesures de fotoprotecció.
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Activitat 4.
Joc de les diferències (desenvolupament)

BUSCAR ALS
ANNEXOS

Descripció de l’activitat:
Es mostren parelles d’imatges a la pissarra digital (o en format paper) sobre mesures de fotoprotecció.
L’alumnat ha de senyalar les diferències trobades en cada parella d’imatges.

Primer nen esquerra:
 Sense protecció: NO porta gorra, NI
ulleres de Sol, NI crema de protecció
solar, NI pantaló fins els genolls, NO porta
mànigues.
 Amb protecció: porta gorra, ulleres de
Sol, crema de protecció solar a la mà,
pantaló fins als genolls, mànigues fins
als colzes.

Nena centre:
 Sense protecció: NO porta gorra, NI
ulleres de Sol, NI cantimplora, NI pantaló
fins als genolls, NO porta mànigues,
ensenya el melic.
 Amb protecció: porta gorra, ulleres de
Sol, cantimplora, pantaló fins els genolls,
mànigues fins als colzes, melic tapat per
la samarreta.

Últim nen dreta:
 Amb protecció: NO porta gorra, NI
ulleres de Sol, NI aigua, NI pantaló fins
als genolls, NO porta mànigues.
 Con protección: porta gorra, ulleres
de Sol, aigua, pantaló fins als genolls,
mànigues fins als colzes.
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Sense protecció:
 NO porta gorra
 NO porta ulleres de Sol
 NO porta crema de protecció solar
 NO té parasol
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Amb protecció:
 SÍ que porta gorra
 SÍ que porta ulleres de Sol
 SÍ que porta crema de protecció solar 50
 SÍ que té parasol

Recursos: Parelles d’imatges (digital o paper) per trobar-hi diferències sobre mesures de
fotoprotecció.
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Activitat 5.
Seqüències temporals (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Ordenar les seqüències temporals d’històries relacionades amb les mesures de fotoprotecció.
Nivell 3 anys
 Ús de mesures de fotoprotecció: alumnat sortint al pati amb gorres - alumnat jugant a l’ombra - alumnat
feliç torna a classe.
 No ús de mesures fotoprotectores: alumnat sortint al pati - alumnat jugant al Sol - alumnat cansat i suat
amb mal de cap.
Nivells 4 i 5 anys
 Ús de mesures fotoprotectores:
a) A la platja un grup de persones a sota d’un parasol – s’apliquen crema fotoprotectora – persones
somrients gaudint del Sol des de sota del parasol.
b) Excursionistes equipats (gorra, ulleres, aigua…) – sortint cap a la muntanya – excursionistes passejant
per la natura bevent aigua i menjant a l’ombra d’un arbre - excursionistes arriben a dalt de la muntanya
molt alegres.
 No ús de mesures fotoprotectores:
a) A la platja un grup de persones a ple Sol sense parasol – persones sobre les seves tovalloles posant-se
molt vermelles – persones amb cremades del Sol i cara de dolor.
b) Excursionistes sense equipar (sense gorra, sense aigua, sense ulleres, amb samarretes de tirants…)
– excursionistes passejant per la muntanya amb cares de cansament i suant – excursionistes que no
poden continuar i han de tornar.
Recursos: Seqüències temporals d’històries sobre les mesures de fotoprotecció.

Activitat 6.
Puzzles (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Realitzar puzzles de diferents mesures de fotoprotecció: gorra, ulleres i crema solar.

BUSCAR ALS
ANNEXOS
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Recursos: Fitxes fotocopiables de puzzles de diferents mesures fotoprotectores (gorra, ulleres i
crema solar), colors, folis, tisores i cola.
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Activitat 7.
Joc del mirall (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
Els alumnes, per parelles, es situen els uns davant dels altres en un espai ampli com el pati o el gimnàs.
El joc consisteix a imitar el que fa el company o companya com si fos un mirall. Les accions fictícies han
d’estar relacionades amb la fotoprotecció: posar-se una gorra, aplicar-se crema fotoprotectora pel cos,
beure aigua, posar-se ulleres de Sol…
Recursos: Pati o gimnàs.

Activitat 8.
Dramatització (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
En un lloc ampli com el pati o el gimnàs, dramatitzar un dia d’escursió a la platja. El docent va guiant
l’alumnat a través de consignes a la vegada que afavoreix la reflexió sobre l’ús de mesures de fotoprotecció,
per exemple:
 Vinga nois i noies… avui anirem a la platja. Per fer-ho ens hem d’assegurar de que portem a la motxilla
tot el necessari. Anem a comprovar-ho!
 Aviam, abans que res, portem la crema de protecció solar? Sí? Doncs vinga, tothom a posar-se’n perquè
per estar al Sol és important que ens en posem una estona abans.
 Portem tots aigua per hidratar-nos? Sí? Doncs beguem-ne una mica abans de sortir per estar ben
hidratats i no cansar-nos massa.
 Per cert, no se’ns haurà oblidat la gorra, oi? És clar que no! Així que… a protegir-nos els caparrons amb
aquestes gorres tan maques que tenim.
 I… per últim… però no per això menys important… portem les ulleres de Sol per protegir-nos els ulls?
Recordeu que el cosí de la Llumeta és molt bo però si ens arriba un raig dels forts ens pot fer mal. Ens
posem les ulleres!
 Molt bé! Doncs ja estem llestes i llestos. Ah no! Una última cosa… algú s’ha oblidat el banyador? Ningú?
Perfecte! Ara sí, ja podem anar cap a la platja!
 Es fa veure que s’arriba a la platja.
 Quina calor que fa! Crec que el primer que hauriem de fer és col•locar els parasols per poder estar a
l’ombra. Si no, ens podria començar a fer mal el cap i trobar-nos malament.
 Ara posarem les tovalloles i motxilles a l’ombra, ens treurem la roba i… tots a l’aigua!
Recursos: Pati o gimnàs.
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Activitat 9.
Dau fotoprotector (desenvolupament)
Descripció de l’activitat:
En grups de 3-6 nens i nenes, tirar un dau gegant a les cares del qual apareixen diferents mesures de
fotoprotecció, i anar-les posant en pràctica. En algunes cares apareix la combinació de dues o més mesures.
El dau pot tirar-se el número de vegades que estableixi el docent i tots aquells i aquelles que realitzin
l’activitat correctament rebran l’enganxina de motivació amb l’eslògan “Jo em protegeixo del Sol” i una cara
somrient.
Recursos: Dau de fotoprotecció gegant, diverses gorres (tantes com jugadors en cada partida),
diverses ulleres de Sol (tantes com jugadors en cada partida) i un pot de crema fotoprotectora.
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Activitat 10.
Mural de les mesures de fotoprotecció (tancament)
Descripció de l’activitat:
Realitzar un mural en grup a classe en què apareixin totes les mesures de fotoprotecció conegudes amb
un títol inventat per l’alumnat.
Recursos: Paper continu, llapissos, colors, tèmperes…

Activitat amb la família
ÎÎEN BUSCA DEL TRESOR
Descripció de l’activitat:
El professorat va donant pistes a l’alumnat i en cada lloc al que s’ha de dirigir trobarà les parts d’una
disfressa de pirata amb el que finalment trobarà un tresor (monedes d’or/xocolata, anunci d’una excursió,
un pastís… segons decideixi el docent). S’anirà documentant l’activitat amb fotografies del procés.
Amb l’ajuda dels familiars que puguin formar part de l’activitat, s’anirà dirigint al grup oferint-li l’ajuda
necessària. Es comença amb l’alumnat formant un cercle, i es dóna la primera pista:
 Pista 1: A l’ombra trobaràs una cosa que t’agradarà.
(En una zona ombrívola hi haurà una caixa amb mocadors de pirata).
 Pista 2. A la font et refrescaràs i una sorpresa hi trobaràs.
(A prop de la font hi haurà d’haver-hi una ullera de llarga vista ben grossa elaborada prèviament pel
docent o pels familiars. A sobre hi ha el missatge següent: “Amb aquesta ullera de llarga vista, mira
ben lluny”).
 Pista 3. Si vols continuar, un pedaç et posaràs. Al banc t’hi esperen amb pintures de les velles.
(Al banc hi ha adults esperant a l’alumnat per maquillar-los un pedaç a l’ull).
 Pista 4. Un lloro per aquí ha passat, i una coseta t’ha deixat.
(Al costat del banc hi haurà una caixa amb plomes perquè cada alumne en pugui agafar una).
 Pista 5. Aquestes plomes són d’un lloro que és el que té el vostre tresor.
(Amagar el lloro on es consideri més oportú i posar-hi al costat el cofre amb el tresor).
Adaptar el circuit a les característiques de cada centre educatiu.
Recursos: Pati, mocadors de colors (tants com alumnes), ullera de llarga vista, barra de pintura
de cara negra, plomes, caixes, ninot o imatge d’un lloro i tresor.
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Activitat amb l’entorn
ÎÎDIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
Descripció de l’activitat:
Publicar a la revista, diari o blog del centre el Decàleg de Fotoprotecció. Incloure-hi les fotografies de
l’activitat amb la família “En busca del tresor”.
Informar de que amb aquesta unitat es finalitza el projecte en sí però que s’hi ha de seguir treballant cada
dia per instaurar uns hàbits adequats de fotoprotecció.
Continuar amb la difusió de la Campanya als llocs acordats en les unitats anteriors mitjançant la repartició
dels cartells informatius de la mateixa.
Recursos: Cartells informatius de la Campanya i revista, diari o web del centre.

Idees complementàries
 Visitar el “mapa de bones pràctiques” sobre fotoprotecció amb diversos enllaços a diferents centres
educatius:
https://drive.google.com/open?id=1lTR3qacMN86yvnE_fZ2bPKkuFpw&usp=sharing
 Organitzar una festa de l’aigua en què es puguin posar en pràctica les mesures de fotoprotecció que
s’han après en el transcurs de la unitat.

Annex
recursos
Les fitxes que es troben a continuació
són per traballar a classe.

LLUMETA

ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

UNITAT DIDÀCTICA 1

Conte: “Llumeta”

ACTIVITAT 1

CONTE: “LLUMETA”

ACTIVITAT 1

CONTE: “LLUMETA” - LÀMINA 1

Quina sort de tenir un cosí tan important!

El meu cosí m’ha explicat que ell és molt important pel
vostre planeta Terra i per tots els éssers vius (persones,
animals i plantes). Ell té un gran poder, us dona llum i
també escalforeta.

- Hola, sóc la Llumeta, i el meu cosí és el Sol!

La Llumeta és un estel diferent a la resta, li encanta
viatjar i visitar altres estels com ella. Ara torna de veure
el seu cosí, el Sol.

UNITAT DIDÀCTICA 1

ACTIVITAT 1

CONTE: “LLUMETA” - LÀMINA 2

El meu cosí es passa tot el dia enlluernant, no para mai,
dóna molta calor. De fet, com la resta d’estels, perquè…
no sé si ho sabeu, però el Sol és un estel, igual que jo.

Per això he vingut a conèixer-us, perquè aprengueu
com d’important és el meu cosí, però també com ens
hem de protegir dels seus raigs súper poderosos.

- Malgrat tot, m’han dit els núvols que de vegades els
raigs del meu cosí són tan potents que poden fer mal.

UNITAT DIDÀCTICA 1

ACTIVITAT 1

CONTE: “LLUMETA” - LÀMINA 3

- Quan el meu cosí brilla al cel és de dia, i quan no el veieu i tot està
fosc, és de nit.
La seva forma és com una gran esfera de foc, gran, molt i molt gran.
- Noies, nois, heu vist al meu cosí brillar? A on? Us agrada el Sol?
Ah, veig que el coneixeu, però… us agradaria conèixe’l una mica millor?
Bé doncs, si és així, em quedaré amb vosaltres i aprendrem tots junts
moltes cosetes sobre el meu cosí.
- Aviam, “profe”… perquè no fem alguna cosa perquè aquests nens i
nenes aprenguin tot de coses sobre el meu cosí el Sol?
- Em sembla una idea genial, Llumeta. Si vols, ara mateix ens hi
posem.
A veure noies, nois, us agradaria aprendre coses sobre el nostre Sol?

UNITAT DIDÀCTICA 1

UNITAT DIDÀCTICA 1

Conte: “D’on ve la Llumeta?”

ACTIVITAT 1

CONTE: “D’ON VE LA LLUMETA?”

ACTIVITAT 1

CONTE: “D’ON VE LA LLUMETA?” - LÀMINA 1

L’Univers és enorme. A dins hi caben milions d’estels que brillen i brillen
d’allò més, i la seva llum pot arribar a mils de milions de quilòmetres
de distància.
Així i tot, no es poden moure del seu lloc. D’entre tots aquests estels
n’hi ha un de molt petit, tan petit com una pilota, que és d’allò més
especial i que es diu Llumeta.
La Llumeta estava cansada de fer sempre el mateix: brillar i brillar i
veure la resta d’estels brillar al seu voltant.
- Com m’agradaria descobrir tot el que em rodeja! - pensava la
Llumeta.
Un dia ho va desitjar amb tanta intensitat que el seu somni es va fer
realitat. De cop i volta, va poder canviar de lloc. No s’ho podia creure!
- Oh, què bé, em puc moure! Ara vaig cap amunt! Ara cap avall! Ha,
ha, ha… - se’n reia tota emocionada.
Se sentia tan feliç de poder per fi moure’s de lloc!

UNITAT DIDÀCTICA 1

ACTIVITAT 1

CONTE: “D’ON VE LA LLUMETA?” - LÀMINA 2

Era l’únic lloc on havia pogut veure éssers vius que es
movien i desplaçaven. Així que la primera cosa que va
fer va ser parlar amb el seu cosí, el Sol.

Després de visitar moltes galàxies i planetes llunyans, va
descobrir la Via Làctea, que és la nostra galàxia, i d’entre
tots els seus planetes el que més li va cridar l’atenció va
ser la Terra.

Des d’aquell dia, la Llumeta es va convertir en el primer
estel viatger de l’Univers, desitjant descobrir i explorar
móns nous. I evidentment, visitar altres estels.

UNITAT DIDÀCTICA 1

ACTIVITAT 1

CONTE: “D’ON VE LA LLUMETA?” - LÀMINA 3

- Hola, Sol. M’encanta veure’t brillar tan bé! - va dir la Llumeta.
- Oh, Llumeta! No sabia que els estels podien viatjar, que curiós! exclamà el Sol, tot sorprès.
- Bé, és que jo sóc un estel especial. Escolta cosí, com es diu aquell
planeta tan blau? - va preguntar-li la Llumeta tota encuriosida.
- Ah! Aquest és el planeta Terra. És sens dubte el meu preferit - li va
respondre el Sol.
- Bé, doncs m’encantaria anar a visitar-lo. Però és clar, si m’hi acosto
massa… potser els faré mal amb la meva claror - dubtava la Llumeta.
- Tranquil•la, Llumeta! Ets tan petitona que segur que no els passarà
res.
I amb això, la Llumeta es va anar acostant a la Terra poquet a poquet.

UNITAT DIDÀCTICA 1

ACTIVITAT 1

CONTE: “D’ON VE LA LLUMETA?” - LÀMINA 4

El primer que va fer el nostre estel encantador va ser parar-se a xerrar
amb els núvols.
- Hola, sóc la Llumeta! I vosaltres, què sou exactament?
- Nosaltres som els núvols i tenim una feina molt i molt important pel
planeta Terra - van respondre-li els núvols. Plou i neva gràcies a
nosaltres, i també ajudem a que els raigs del Sol no arribin tan fort a la
Terra.
- Però… perquè no haurien d’arribar els raigs del Sol a la Terra?
Al meu cosí li encanta escalfar el planeta i els seus habitants - va
intervenir la Llumeta.
- Sí, sí, però de vegades el Sol brilla tant que els pot fer mal. És per
això que els habitants de la Terra sovint han de refugiar-se a l’ombra
i protegir-se del teu cosí - li van explicar els núvols.
- Mmm… Serà millor que m’acosti a la Terra a preguntar, i que m’ho
expliquin amb més detall - va contestar l’estel viatger.
La Llumeta es va despedir dels núvols i va prosseguir la seva aventura.

UNITAT DIDÀCTICA 1

ACTIVITAT 1

CONTE: “D’ON VE LA LLUMETA?” - LÀMINA 5

Tan bon punt va arribar a la Terra, la Llumeta es trobà davant mateix
d’un gran edifici. S’hi va acostar, i en llegir un cartell molt gros que hi
havia, va saber que era una ‘ESCOLA’. Va trobar una finestra oberta, i
s’hi va esmunyir sense fer soroll.
Tot de nens i nenes es trobaven a dins d’una aula, parlant en assamblea
sobre el Sol. Quina casualitat! La Llumeta no se’n va poder estar i es
va quedar escoltant des de la finestra, sense perdre detall de tot el que
explicava la professora.
- Hola nois i noies, avui parlarem sobre el nostre amic el Sol començava la mestra.

UNITAT DIDÀCTICA 1

UNITAT DIDÀCTICA 2

Conte: “Pell de Camaleó”

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ”

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ” - LÀMINA 1

Quan el Llorenç va arribar a casa seva, no s’ho podia creure: els seus
pares li tenien preparada una gran sorpresa. Tenia davant dels ulls un
animall d’ulls enriolats que n’assemblava gens ni mica a una granota i
que tenia una pell estranya però d’allò més interessant.
- Què és aquest animal, mami? És un extraterrestre? - preguntà el
Llorenç.
- No, amor, és un camaleó - li va respondre la seva mare.
El dia següent, el Llorenç es moria de ganes d’anar a l’escola per
explicar-li a les seves amigues i amics que tenia una mascota molt
especial.

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ” - LÀMINA 2

La mestra Magdalena escoltà amb atenció el que el Llorenç li estava
exlicant a la resta de la classe i aprofità l’avinentesa per realitzar un
treball sobre els animals.
Cada alumne havia d’escollir un animal i explicar una característica
especial d’aquest: la seva pell, l’alimentació…
El Llorenç ho va tenir claríssim des del principi: ell el faria sobre el seu
camaleó.

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ” - LÀMINA 3

Tan bon punt va arribar a casa, va agafar una lupa i es disposà a
observar-lo. En un petit quadern apuntaria tot el que fés la seva
mascota. Però al cap d’una estona amb prou feines havia escrit tres
paraules: pell, aspra i colors.
El camaleó no feia res de divertit, es passava tota l’estona quiet i,
de tant en tant, s’endormia. Al Llorenç ja no li semblava que la seva
mascota fos tan especial.

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ” - LÀMINA 4

La seva àvia, que l’havia vingut a veure, entrà a l’habitació i, veient
que estaba assegut amb posat trist al costat de la seva mascota, s’hi
acostà.
- Llorenç, fill meu, què et capfica? - li preguntà, preocupada.
- El meu camaleó no fa res de divertit, no tindré res a explicar a classe
- es lamentà el Llorenç.
L’àvia, veient que aquell problema tenia fàcil sol•lució, es va treure un
pes de sobre.
- Tinc una idea - li va dir -, perquè no agafem la càmera de fotos i
li’n fem al jardí, a sobre del teu llit, i a uns quants llocs més? Ja veuràs
que anirà canviant de color i t’agradarà. I si vols, fins i tot podem fer un
pícnic al jardí de casa.
- Quina gran idea, àvia! - va exclamar el Llorenç, tot content.

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ” - LÀMINA 5

Aquella mateixa tarda, l’àvia, el net i el camaleó van passar una estona
d’allò més divertida i agradable al jardí, però el Sol de primavera
començava a picar fort i feia bastanta calor.
- Buf, Llorenç, porta’m el barret que tinc la pell molt delicada - li va
demanar l’àvia al seu nét.
- Però què vols dir, àvia? - li va preguntar ell tot sorprès.
- Les persones, a diferència dels camaleons, no canviem de color per
camuflar-nos; si ens toca massa el sol, la nostra pell es posa de color
vermell per avisar-nos que ens estem cremant - li va explicar ella.
- Àvia! Ja sé què faré pel meu treball! Parlaré de les diferències entre la
meva pell i la del meu camaleó - va decidir el Llorenç tot entusiasmat.

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 1

CONTE: “PELL DE CAMALEÓ” - LÀMINA 6

El dia de la exposició dels treballs, tots i totes van parlar de les
entremaliadures de les seves mascotes, del que més els agradava
menjar, del que els agradava més jugar, però el Llorenç va parlar d’una
cosa molt més interessant: de com d’important és la nostra pell per
tots els éssers vius.

UNITAT DIDÀCTICA 2

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 9

JOC DE LES DIFERÈNCIES - 1

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 9

JOC DE LES DIFERÈNCIES - 1

UNITAT DIDÀCTICA 2

ACTIVITAT 9

JOC DE LES DIFERÈNCIES - 1

UNITAT DIDÀCTICA 3

Conte: “Al parc”

ACTIVITAT 1

CONTE: “AL PARC”

ACTIVITAT 1

CONTE: “AL PARC” - LÀMINA 1

Els nens i nenes jugaven al parc sense parar, fent
curses, pujant al tobogan, que de fet aquell dia estava
d’allò més calent… S’ho estaven passant genial. Amb
tanta cursa els va agafar set i quan van anar a beure a la
font, va resultar que aquesta no funcionava.

Com cada dia a la sortida de l’escola, l’Enric i els seus
amics van quedar-se una estona jugant al parc que hi
havia de camí cap a casa. Aquell dia el Sol brillava més
de l’habitual, s’acostava l’estiu.

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 1

CONTE: “AL PARC” - LÀMINA 2

Encara que tenia moltes ganes de seguir jugant al parc
amb les seves amigues i amics, tenia tanta set que va
accedir a tornar cap a casa sense protestar.

- Doncs així haurem d’anar cap a casa, has de beure.
A més, estàs tot suat i t’has de canviar de roba. No em
pensava que avui hagués de fer aquesta temperatura! s’exclamà el seu pare.

- Oh pare, vull aigua! Tinc molta set! - diu l’Enric.

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 1

CONTE: “AL PARC” - LÀMINA 3

- Mira, pare, la font ja funciona! Avui sí que podré jugar
tota l’estona que vulgui! - va cridar el nen, entusiasmat.

El dia següent, en tornar de l’escola l’Enric va voler jugar
de nou al parc i el primer que va fer va ser comprovar si
la font funcionava.

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 1

CONTE: “AL PARC” - LÀMINA 4

L’Enric es va quedar jugant amb les seves amigues i
amics pensant com d’important era tenir aigua a prop
per poder jugar i divertir-se en dies de tanta calor com
aquells.

UNITAT DIDÀCTICA 3

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE - 1

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE - 2

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE - 3

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE - 4

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE - 5

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 6

ESCULL EL LLOC CORRECTE - 6

UNITAT DIDÀCTICA 3

ACTIVITAT 8

LES DUES CARES DEL SOL

UNITAT DIDÀCTICA 4

Conte: “Les gorres de la Júlia”

ACTIVITAT 1

CONTE: “LES GORRES DE LA JÚLIA”

ACTIVITAT 1

CONTE: “LES GORRES DE LA JÚLIA” - LÀMINA 1

Al seu germanet li encantava jugar amb elles, però la
Júlia mai no volia deixar-se-les perquè les podia fer
malbé.

La Júlia era una nena intel•ligent i somiadora a qui li
encantaven les gorres. Tenia gorres de tots els colors i
cada dia se’n posava una de diferent.

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 1

CONTE: “LES GORRES DE LA JÚLIA” - LÀMINA 2

De camí a l’escola sempre en portava una posada però
just a l’entrada la seva mare li treia perquè a l’escola
estava prohibit portar-les. Això posava molt trista a la
Júlia.

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 1

CONTE: “LES GORRES DE LA JÚLIA” - LÀMINA 3

La mestra es va adonar del que passava i ho va
comentar amb la resta de professors. El problema estava
molt clar: havien estat jugant massa temps al Sol sense
cap protecció.

Un dia de març van cel•lebrar al pati la festa de la
Primavera i totes les nenes i nens van estar jugant
bastant de temps a l’aire lliure. Quan van tornar a classe,
hi havia un malestar general, a tots i a totes els feia mal
el cap.

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 1

CONTE: “LES GORRES DE LA JÚLIA” - LÀMINA 4

- Ens podriem posar una gorra quan sortíssim al pati,
però no sé si es podrà fer perquè està prohibit portar
gorra a l’escola. - va concluir amb veu trista.

Uns van dir que podrien no sortir al pati, d’altres, van
suggerir que es podrien posar a l’ombra, i la Júia va
aixecar la mà i va dir tímidament:

Al dia següent, la mestra els va preguntar als nens i
nenes de la classe què podien fer per evitar el que havia
passat el dia anterior:

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 1

CONTE: “LES GORRES DE LA JÚLIA” - LÀMINA 5

Tots els nens i nenes es van posar a aplaudir,
especialment la Júlia, a qui se li va dibuixar a la cara un
somriure d’orella a orella.

- Nois i noies, s’ha aprovat que a partir d’ara i en els
dies de primavera i estiu pogueu portar una gorra per
protegir-vos del Sol al pati.

Al cap d’uns pocs dies, la mestra va arribar a la classe i
va donar la notícia:

A tothom li va encantar la idea de portar una gorra a
l’escola. Per tant, la mestra va parlar amb la resta de
professors i amb la directora per veure si es podria
canviar la norma.

UNITAT DIDÀCTICA 4

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 3

CONÈIXER LES MESURES DE FOTOPROTECCIÓ

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 4

JOC DE LES DIFERÈNCIES - 1

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 4

JOC DE LES DIFERÈNCIES - 2

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 6

PUZZLES

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 6

PUZZLES

UNITAT DIDÀCTICA 4

ACTIVITAT 6

PUZZLES
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