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A la casa patxot hi ha aquest rellotge de sol. A un 
costat hi ha un pescador i a l’altre un pagès. 

A baix hi ha escrit “lo ritme van seguint de les 
estrelles”. 



Els rellotges més 
antics són els de sol. 
Aquest és el més antic 
que s’ha trobat.  

Té més de 3000 anys i es 
va trobar a Egipte.  



Algunes cases de pagès 
tenen un rellotge de sol. 

Aquest és el més senzill.  



A vegades s’hi 
escriuen 

frases. 
Moltes són 
sobre el pas 

del temps.   



Es fan de 
moltes 

maneres: de 
pedra, de 
ceràmica, 

pintats a la 
paret...   



 

I també es 
decoren de 
moltes maneres 
diferents. 

 

El sol és al 
centre de molts 
rellotges. 

 

Els números 
s’escriuen a 
vegades amb 
lletres romanes. 







També s’hi 
escriuen 

frases o dites 
sobre el pas 

del temps. 







































El sol el podem 
dibuixar de moltes 
maneres. 





Rellotge de sol fet a terra 
amb pedres. 



Rellotge de sol de 
capsa amb brúixola . 





Esquema per fer un 
rellotge de sol 
orientat al sud. 







Després de veure tots aquests 
rellotges imaginem el nostre.  

fer un rellotge de sol 
comporta una part artística i 
una part tècnica. 



La part artística: 

Cadascú imagina com vol que 
sigui el seu rellotge i el 
dibuixa en un full A4 amb 
llapis de colors o  
retoladors.  

 

D’aquest rellotge individual 
en  podem fer una caixa, com 
la que veiem, posant-hi una 
brúixola.  



Després si volem fer un rellotge de 
sol gran entre tota la classe, triem 
entre tots els elements que més ens 
agraden dels rellotges que hem fet i 
els integrem en un sol dibuix.  

Aquest rellotge el podem fer en una 
cartolina o cartró gran, pintar-lo 
amb pintura plàstica i triar on volem 
col·locar-lo.  

O bé triem una paret de l’escola i 
pintem el rellotge directament a la 
paret amb pintura plàstica o bé el fem 
amb diferents materials de reciclatge 
(pedres, rajoles trencades, etc... 

 



Hem de tenir molt en compte 
l’orientació del rellotge (cara nord, 
sud, est o oest) a l’hora de fer 
l’esquema per marcar les hores. 
 
L’esquema més fàcil de fer és el que us 
he mostrat abans, per un rellotge 
orientat al sud. El podeu copiar per fer 
el vostre. 
 
També podem calcular les hores de 
manera empírica, clavant un pal al 
terra o en una paret on hi doni el sol 
tot el dia i marcar cada hora on és 
l’ombra.  
   



Finalment podem buscar 
frases sobre el temps i 
escollir-ne una pel 
nostre  rellotge. 
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