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(3ª Circular del Dia Internacional de la Llum 2022 a l’UJI) 

A/A Professorat dels Centres d’Ensenyament de Secundària, 
Batxillerat i Formació Professional. 
 

 

Benvolguts professors i professores: 

Aquesta 3ª circular es per recordar-vos que d’ací una setmana, el divendres 20 d’aquest mes 
celebrarem, tal i com vos comentàvem en  circular anteriors el Dia Internacional de la Llum 
2022. En aquesta edició hem programat els actes que es detallen en la taula de baix i als que 
us convidem a participar aci en l’UJI. 

Programa d’Activitats del Dia Internacional de la Llum 

 
ACTIVITAT 

 

 
DESCRIPCIÓ 

 

 
HORA 

 

«La Llum en l’Art» Conferència impartida per 
Wenceslao Rambla Zaragozá  

Catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts (UJI) 
Pintor i Fotògraf 

10:30h 

Demostracions òptiques Demostracions experimentals per als 
assistents, que posen de manifest la 
naturalesa i les propietats de la llum 

11:30h-
13:00h 

Concurs de Fotografia Digital 
«Dia Internacional de la Llum 2022»* 

Concurs fotogràfic sobre Fenòmens Òptics 
Acte d’entrega dels Premis de Fotografia 

Digital del DIL 

 
13:00h 

*Amb el finançament de les societats internacionals OPTICA (OSA) i de SPIE. 
Totes les activitats programades tindran lloc a la Sala d’Actes de l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències 

Experimentals el 20 de maig de 2022, divendres, a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 

Així, us convidem a la conferència que amb el títol “La Llum en l’Art” impartirà el professor 
Wences Rambla, Catedràtic d’Història i Teoria de les Arts de l’UJI i reconegut pintor, en la 
que tracta de posar de manifest com l'art utilitza resultats i aplicacions pràctiques de la 
ciència i com el pensament científic pot intervenir en la tasca de l' artista. Acte seguit tindrà 
lloc una sessió de "Demostracions Òptiques" on es mostraran diferents aspectes i propietats 
de la llum. Aquesta jornada finalitzarà amb l'Acte de lliurament dels premis del Concurs de 
Fotografia Digital. 
Animeu als vostres alumnes a que participen en el Concurs de Fotografia Digital i guanyar un 
dels seus premis, a que pugen una foto que mostre un efecte, propietat o fenòmen de la llum 

i pujar-la a Instagram abans del 16 de maig, amb el hashtagh: #CESDiaLlumUJI. 
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També es poden trametre les fotos a través del correu electrònic: dil@uji.es. (Vegeu les bases 
del concurs). 

Us adjuntem documents sobre aquestes activitats, per tal que els doneu la difusió que 
considereu més adient en el vostre Centre (entre l’alumnat i el professorat). Més informació, 
sobre les activitats vinculades al Dia Internacional de la Llum d’aquesta edició i de les d’anys 
passats, la podeu trobar en l’adreça web del Projecte de Cultura Científica i Ciència 
Ciutadana de la Universitat Jaume I: https://www.uji.es/investigacio/base/cultura-
cientifica/pc4/base/dil/. Podeu contactar amb nosaltres, a l'adreça dil@uji.es, per a 
traslladar-nos qualsevol consulta. 

Des del GROC·UJI us encoratgem a participar en el Concurs de Fotografia Digital i a vindre al 
Campus de l’UJI, el divendres 20 de maig, per a participar en la celebració del Dia 
Internacional de la Llum 2022. 

Vicent Climent Jordà 
Grup de Recerca d’Òptica (GROC-UJI) 
Departament de física 
Institut de Noves Tecnologies de la Imatge 
Universitat Jaume I 
 
 

Castelló de la Plana, a 12 de maig de 2022 

 


