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0. Introducció 

 

Llum i ombra són dues parts essencials dels espectacles audiovisuals des de l’antiguitat. 

La font de llum projectada sobre, a través, o darrere un cos, i l’ombra corresponent, és el 

fonament  de qualsevol joc amb la imatge.  

Per a què les poguem percebre i gaudir, les imatges han d’ésser il·luminades, i la pròpia 

il·luminació d’un cos o d’una imatge ens pot fer canviar radicalment la percepció que en 

tinguem.  

Així mateix, el joc amb el clarobscur, amb la no-llum, amb allò que no queda il·luminat 

d’un objecte, és igualment interessant i evocador, suggerent, font d’imaginació i 

d’experimentació. 

 

1. Continguts  

 

1.1. La llum i l’ombra 

 

Jugar amb la llum permetrà als nens i nenes descobrir tres aspectes clau de la relació 

que hi ha entre la font de llum i l’objecte o imatge il·luminada. 

 

En primer lloc podrem observar com la llum és energia lluminosa, és una font de calor. 

Gràcies a la llum percebem tot el que ens envolta, les formes, colors, dimensions, els 

objectes propers i els llunyans. La llum es propaga en línia recta i en totes direccions. En 

aquest viatge constant per l’espai físic, la llum va trobant objectes. Depenent del grau de 

transparència o d’opacitat d’un cos, pot traspassar-lo o simplement resseguir-ne la 

silueta. Hi ha cossos opacs, fets de materials que no deixen passar la llum, com ara la 

fusta o el ferro. Aquests projecten l’ombra negra. També hi ha figures translúcides o 

semi-transparents, fetes de pell d’animal, en els espectacles antics d’ombres, o bé fetes 

de celofana en l’actualitat. Aquestes provoquen ombres de colors diversos. 

 

En segon lloc, podrem experimentar com l’ombra d’un objecte canvia segons el grau de 

proximitat amb la font de llum que l’il·lumina. Sempre amb alguna superfície que actuï de 

pantalla, sigui una paret o una cortina, ens adonarem que, com més proper sigui 

l’objecte a la llum, més grossa serà l’ombra projectada, i a la inversa, com més allunyat 

de la llum estigui, més petita serà l’ombra. Les possibilitats de transformació que això 

ens dona són enormes si tenim en compte que qualsevol de nosaltres pot projectar una 
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ombra de qualsevol part del seu cos i jugar amb els canvis de dimensió i amb l’efecte de 

proximitat – llunyania.  

 

El tercer aspecte destacable de l’experimentació amb la llum és que, així com l’ombra és 

diferent, segons si l’objecte projectat sigui d’un material o un altre, també els colors i les 

formes que percebem d’un objecte varien. La il·luminació d’una figura ens aporta unes 

percepcions del color que té allò, la textura, la dimensió, el pes, etc. Amb la mateixa 

figura doncs, depenent de si la il·luminació que hi apliquem sigui frontal, lateral o zenital, 

rebrem informacions diverses sobre allò que veiem. La il·luminació del rostre d’una 

persona, tant important en cinema, fa que canviï radicalment la sensació que ens 

provoca, segons si el rostre és il·luminat frontalment, o des d’un angle contrapicat, etc. 

Alhora, no només la posició, sinó el color de la font de llum, fa que un mateix objecte ens 

pugui suggerir unes sensacions o unes altres. 
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1.2. Síntesi de l’activitat 

 

Per tant, a través del joc i l’experimentació hem pogut veure: 

 

Com la llum és energia, que es propaga en línia recta i en totes direccions, i que travessa 

o encercla els objectes que va trobant pel seu camí, segons el material del qual estiguin 

fets. La llum travessa els cossos fets de materials translúcids, com el vidre, la pell 

d’animal, o el paper de cel·lofana. En canvi, no pot travessar els cossos fets de materials 

opacs, com ara la fusta, el metall, o el cos humà; en aquests casos la llum encercla els 

objectes, perquè no els pot traspassar.  Gràcies a la manipulació de la llum podrem 

treballar la descripció i interpretació d’allò que veiem, quines sensacions ens transmet la 

llum en contacte amb diferents objectes, com aquesta pot canviar de color, etc.  

 

També haurem vist com l’ombra d’un mateix cos pot variar depenent del grau de 

proximitat que tingui amb la font d’il·luminació: a més proximitat, més grossa es veu 

l’ombra, i com més lluny l’objecte, més petita. L’experimentació ens permetrà identificar 

la nostra pròpia ombra i distorsionar-la, poder jugar amb la nostra alçada, anomenar les 

parts del cos que anem projectant, identificar les figures que poden fer els/es 

companys/es, etc.  

 

Per acabar, també hem pogut treballar com el punt des d’on un objecte rep la llum, i el 

color de la llum que rep, fa que puguem veure aquest objecte des de múltiples punts de 

vista. Això ens obre un ventall de possibilitats molt ampli per, a partir d’un mateix 

objecte per exemple, poder-lo veure de maneres diferents segons com l’il·luminem.  La 

manipulació de la llum per a una finalitat artística (explicar una història, transmetre una 

emoció, etc.), ens apropa als espectacles audiovisuals que han anat evolucionant, des del 

temps del teatre d’ombres, fins al cinema dels nostres dies.   
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1.3. Vocabulari relacionat amb l’activitat 

 

Color: percepció visual causada per la interacció entre la llum, l’ull, el cervell i la nostra 

experiència. 

 

Dimensió: parts mesurables d’un cos gràcies a les quals en podem conèixer la proporció 

(llargada, amplada, alçada, gruix).  

 

Figura: forma visible d’un cos. 

 

Forma: aparença externa d’alguna cosa.  

 

Llum: energia que prové d’una font, natural o artificial, i que ens permet veure i percebre 

els objectes del nostre entorn i el món que ens envolta. 

 

Llunyania: distància d’espai i/o temps entre dos elements. 

 

Ombra: silueta projectada sobre una superfície (terra, paret, cortina) i provocada per un 

cos davant d’una font de llum. 

 

Proximitat: situació de poca distància física entre dos elements. 

 

Transparència: qualitat d’un cos que deixa passar la llum de manera que es poden veure 

objectes a través seu. 
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2. Proposta de treball posterior a la visita 

 

2.1. Llum màgica 

 

Material: 

- Cartolina blanca 

- Rotlle de cartró petit 

- Tempera escolar fluorescent  

 

Retallem un cercle sobre una cartolina blanca. Pintem el cercle de cartolina blanca amb 

tempera i la deixem assecar. Decorem  el tub de cartró al nostre gust. Finalment 

enganxem la cartolina a un costat del tub de cartró amb cinta adhesiva, deixant la part 

pintada del cercle a l’exterior, i la part no pintada dins del rotlle. 

Tanquem el llum i.....sorpresa!!! 
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2.2. Fem ombres 

Material: 

 cartolina negra 

 pals de pinxo 

 llençol blanc 

 làmpada o focus 

 

Sobre la cartolina, retallem la silueta d’un personatge del conte que més ens agradi 

(primer la podem dibuixar sobre la cartolina). Enganxem un palet a la base de cada 

personatge. Pengem un llençol amb un llum al darrere i ja tenim l'escenari a punt per 

representar el conte amb ombres xineses. 

 
 


