
COMPRENSIÓ ESCRITA.                                           LA LLUM I EL COLOR

1.- Quines són les tres propietats de la llum?
-La llum es propaga, es a dir viatja,  en línia recta. 
- Es reflecteix, és a dir, rebota quan arriba a una superfície reflectant.
- Canvia de direcció quan passa d’un medi a un altre  (aquest fenomen  es diu refracció)

2.- Què vol dir que «la llum es propaga»?
La llum viatja en línia recta des de les fonts de llum fins als objectes que il·lumina.

3.- Escriu el significat de:
Transparent: Són materials que deixen passar la llum completament.
Translúcid: Són materials que deixen passar la llum però que no permeten de veure nítidament, 
clarament, el que hi ha darrera ells.
Opac: Són materials que no deixen passar la llum.

4.- Explica la reflexió de la llum i fes un dibuix d’exemple.

És quan la llum incideix o xoca sobre un objecte a 
vegades s’hi reflecteix, es a dir, hi rebota. Per 
exemple la llum es reflecteix a un mirall i permet 
veure els objectes que hi ha davall seus, l’aigua en 
repòs també  pot actuar com a mirall.

5.- Explica la refracció de la llum i fes un dibuix d’exemple.
La refracció és el canvi de direcció en què es propaga la llum quan passa 
d’un medi transparent a un altre diferent 
Com per exemple, de l’aire a l’aigua. El llapis sembla que està espenyat en passar 
la llum del medi aire (transparent)  al medi líquid (aigua).

6.- Qui va descobrir la descomposició de la llum?
N’Isaac Newton.

7.- Com ho va descobrir?
La llum és aparentment blanca però n’Isaac Newton va demostrar que estava 
formada per diferents colors, fent passar un raig de llum per un prisma 
de vidre (un vidre amb de tres cares, com un triangle)

8. Completa la frase amb les paraules: objecte, llum blanca, absorbeix, reflecteix
Quan la  llum blanca incideix sobre un objecte, aquest reflecteix
alguns colors de la llum i absorbeix el color del que veim l’objecte.


