Les Crem(ad)es Solars
1. Contextualització

Reflexió sobre el disseny
1. Contextualització
• Per què aquest context? Quins altres contextos podrien funcionar?
• Quins continguts clau es poden treballar amb aquest context?
• A quin curs?

1.Com ens protegeixen les cremes solars contra la radiació UV del sol?

2. Què en sabem?

2. Què en sabem?

2. Què en penseu de les afirmacions de la Carla i l’Anna s’envien
per whatsapp? Estan raonades? Hi esteu d’acord?

• Quines idees prèvies poden tenir els alumnes?

3. Què en sabem de les cremes solars? Fem pluja d’idees utilitzant
el Padlet per recollir informació

• Què aporta el Padlet?

4. Formació de grups d’experts sobre:
- tipus de radiació solar
- perjudicis que ens poden causar
- tipus de filtres solars
- SPF de les cremes solars

• Contribueix a desenvolupar alguna competència de l’àmbit digital?

• Què aporta el grup d’experts?

3. Disseny experimental

3. Disseny experimental

5. Observa el següent muntatge experimental que et proposem:

• Què aporta utilitzar el sensor?

• Què aconseguim si deixem “jugar” els alumnes amb el sensor?

6. Quines variables cal controlar?
7. Dissenya tu mateix com faries l’experiment.

• Quins avantatges i inconvenients té demanar un disseny totalment obert?

Trobada Pràctiques Científiques amb TIC

Pràctica
4. Resultats

Reflexió sobre el disseny
4. Resultats

8. Analitza les dades i recull, màxim, mínim i mitjana d’intensitat UV-B per a cada crema.
• Quines dificultats presenta habitualment la interpretació de gràfics? Per què és important
treballar-la?

• Quin interès té relacionar les dades del gràfic amb l’eficàcia del filtre?

• Quin interès té la reflexió de com millorar el disseny experimental?

9. Quin filtre solar és més eficaç?
10. Com es podria millorar del procediment experimental per tal d’augmentar la validesa
d’aquestes dades?

5. Un pas més enllà

5. Un pas més enllà
• En què ajuda tornar a aplicar els coneixements adquirits en unes altres situacions?

• Quines competències de l’àmbit cientificotecnològic considerem que desenvolupen els alumnes
amb aquesta pràctica?

11. Després de llegir aquests articles, dissenya una recerca experimental per investigar el
comportament de diferents tipus de vidres davant la radiació UV.

Jornada DIATIC (Fer, pensar i parlar ciències a secundària amb l’ús d’eines digitals)

