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ACTIVITAT A

Un món ple 
d’energia



és la capacitat

de produir

 L’energia

que tenen

 un canvi. 

els cossos  

EXERCICI A1
Abans de res,
fes-te la pregunta següent: 
«Què és l’energia?».
Esbrina l’ordre correcte d’aquests grups de paraules per obtenir la 
definició de la paraula energia.
Posa un número d’ordre dins de cada cercle.

GENIAL!

Ara que ja tens la definició,
torna-la a llegir i fixa’t en l’última part:

…de produir un CANVI.



EXERCICI A2
Nosaltres necessitem energia per moure’ns i estudiar,
un veler necessita l’energia del vent per navegar,
un cotxe necessita l’energia del combustible per fer funcionar
el motor…

Digues exemples d’objectes que generen un canvi
al seu entorn quan els posem en funcionament.

OBJECTE  CANVI OBSERVAT
Làmpada  Il·lumina l’espai del voltant

El que passa dins
del nostre estómac

després de fer un bon àpat, 
també és energia?

SÍ

SÍ

NO

NO



EXERCICI A3
Enllaça cada objecte amb el canvi que genera a l’entorn. 
Alguns poden produir més d’un canvi. En aquests casos pots 
traçar més d’una fletxa.
Dibuixa un objecte als cercles buits que es relacioni amb el 
canvi indicat.

CALOR
LLUM

MOVIMENT
SO



L’electricitat és el moviment d’unes petites boletes que 
s’atrauen o es repel·leixen anomenades electrons. Com més 
n’hi ha i com més ràpidament es mouen els electrons, més 
electricitat tenim.

Els electrons són molt i molt i molt i moooooolt petits. Per 
això sembla que l’electricitat sigui invisible als nostres ulls. 
Però com la podem veure, l’electricitat?

Agafa un full de paper i
fes-ne trossets molt petits amb l’ajut d’unes tisores.
Ara, agafa un bolígraf i frega’l amb un jersei de llana

o de cotó.
Tot seguit, sense deixar-lo de tocar,

acosta’l als trossos de paper i veuràs que el bolígraf
que hem carregat elèctricament

fa que els papers s’enlairin com si fos màgia,
però no ho és: s’enlairen gràcies a

l’electricitat.

Per poder fer funcionar els electrodomèstics i altres 
objectes quotidians, necessitem una energia que es pugui 
transportar fàcilment i es pugui transformar en totes les 
altres: aquesta és l’energia elèctrica.

Una planxa, una rentadora i un altaveu utilitzen l’energia 
elèctrica per funcionar, però la transformen en energies 
diferents. La planxa utilitza calor per treure les arrugues, 
la rentadora mou la roba per netejar-la i l’altaveu sona per 
poder ballar amb la nostra música preferida.

EXERCICI A4

Experimenta
amb l’electricitat!

+
+

+

-

-
-



T’ha passat mai que els dies que bufa
el vent t’enrampes les mans

amb el cotxe?
Això passa perquè el vent carrega el cotxe 
per fregament (tal com nosaltres hem fet 

amb el bolígraf i el globus) i quan el toquem 
equilibrem les nostres càrregues amb les 

seves (com els trossets de paper). Aquest 
equilibri de càrregues elèctriques també 

es dona de manera molt evident quan 
es produeix un llampec, que el que fa és 

equilibrar càrregues entre diferents núvols.

EXERCICI A4
Agafa un globus inflat i frega’l amb un jersei de 
llana o de cotó. Si acostes el globus al sostre i el 
deixes anar amb cura, hi quedarà enganxat, ja 
que l’hem carregat d’electricitat.
I si l’apropes a un rajolí d’aigua, el flux es corbarà 
cap al globus.

+
+

+ +

+

+

+

+

+ +
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-
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-
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1— Un llamp pot tenir                                                      volts

2— L’electricitat de la naturalesa s’anomena…
 electricitat mecànica
 electricitat estàtica
 electricitat dinàmica

3— Edison va fabricar la primera:
 torradora
 estufa
 bombeta

4— El Sol llança a la Terra                          vegades més energia  
 de la que podem consumir.

5— L’energia de l’aigua de les preses i els dics no és   
 contaminant però afecta…
 l’hàbitat dels peixos i les aus
 el canvi climàtic
 l’escalfament global

01:02 / 03:13

EXERCICI A5
Mira el vídeo següent sobre l’electricitat:
https://youtu.be/vH5Quxz5m7k 

Ara, llegeix les preguntes següents i intenta contestar-les.
Si no en saps alguna, no pateixis!
Torna a mirar el vídeo per segon cop.

6—  Marca amb una creu les energies que són contaminants i 
 que s’esgotaran en un futur.
 SOL
 PETROLI
 AIGUA 
 GAS NATURAL
 VENT
 CARBÓ

7— Quin és l’electrodomèstic que gasta més energia
 a les llars segons el vídeo?
 Aire condicionat
 Nevera
 Ordinador

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C



Col·loca els diferents conceptes en el lloc que li correspon:EXERCICI A6
Les fonts d’energia
Algunes es transformen en electricitat i d’altres en calor.

Calor Electricitat
NO RENOVABLES

NO RENOVABLES

RENOVABLES

RENOVABLES

Viatja per la xarxa elèctrica la utilitzem per transformar-la 
en llum, so, calor , moviment 

Per escalfar l’aigua dels radiadors, 
els fogons de la cuina, les estufes 
de gas, les barbacoes…

Presa
Gas
Mar
Petroli

Central nuclear
Carbó
Vent
Biomassa

Biogàs
Sol



ACTIVITAT B

Explora el 
bosc proper



L’Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Girona
ha enviat una carta
als alumnes de la teva escola.

Benvolguts/udes,

Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 

Girona ens posem en contacte amb vosaltres per 

demanar-vos ajuda.

Com bé sabeu, la vostra escola té una caldera

de biomassa que escalfa l’edifici durant

els mesos d’hivern.

Estem valorant en quin estat es troben els boscos 

del voltant del vostre centre escolar per si hi ha la 

possibilitat d’obtenir-ne estella de fusta per fer servir 

durant el proper hivern.

Per això, us encomanem la tasca d’anar a visitar

el bosc més proper i emplenar el formulari

que us adjuntem en grups de 3 o 4 persones.

Ens ajudeu?
Àrea de Medi Ambient

de la Diputació de Girona

EXERCICI B1
Marca la comarca on es troba
la teva escola i escriu-ne el nom i 
el municipi.

Municipi

Comarca



Aquesta activitat la faràs conjuntament amb tot el grup classe. 
Pots utilitzar l’eina pública Vissir3...

Instruccions amb el Vissir3 de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

EXERCICI B2
Escull el bosc per visitar!

Entra a
http://www.icc.cat/vissir3/

 Apropa’t al teu municipi i, seguidament, 
a la teva escola amb la rodeta del ratolí o amb 

l’eina de les lupes (Apropar/Allunyar). 

Quan estiguis damunt de la teva escola, canvia 
la visió de Topogràfic a Ortofoto, amb els 
botons de dalt a la dreta, per veure els boscos 
del voltant. 

Si hi ha algun bosc al qual et sembli fàcil 
arribar, torna a activar l’opció Topogràfic 

per veure quin nom té.

Prepara la ruta que seguiràs amb el grup
per arribar-hi. Fixa’t si a prop hi ha algun riu,

riera o torrent, algun puig o cim, o algun mas,
castell o granja.

Copia el mapa de la zona que visitaràs al requadre.7

4

1 http://

2

+ -

3

5



Instruccions amb Google Maps:

EXERCICI B2
...o bé Google Maps.

Entra a
http://www.google.com/maps/

Quan estiguis damunt de la teva escola, canvia 
la visió a Satèl·lit, amb el botó de baix a 
l’esquerra, per veure els boscos del voltant. 

Si hi ha algun bosc al qual et sembli 
fàcil arribar, investiga si té algun nom.

Prepara la ruta que seguiràs amb el grup per 
arribar-hi. Fixa’t en el mapa i fes un esquema del 

camí que hauràs de seguir per arribar al bosc.

Copia el mapa de la zona que visitaràs al requadre.7

4

1 http://

3

5

Apropa’t al teu municipi i, seguidament, a la 
teva escola amb la rodeta del ratolí o

amb l’eina Zoom. 
2

+ -



01:02 / 03:13 01:02 / 03:13 01:02 / 03:13 01:02 / 03:13

La pinya i els pinyons
https://youtu.be/aZPiQEFt38U 

El suro
https://youtu.be/5e1cmpFoI8Q

Les estepes
https://youtu.be/S4drL5UN7RY 

Alzina de rebrot
https://youtu.be/cYKcwGiek1M

EXERCICI B3
Mecanismes d’adaptació 
de les plantes als incendis

Els boscos del nostre voltant sovint pateixen incendis forestals. 
Alguns arbres i arbustos s’han adaptat per sobreviure als 
incendis.
Mira els vídeos que tens a continuació. Feu un debat a classe per 
conèixer de quines maneres les plantes afronten els incendis 
forestals.



EXERCICI B4
Quadern de camp
Durant la sortida al bosc emplena
les dades següents:

Bosc visitat:

Data:

Municipi:

Estació de l’any:

Escola:

Altitud (mapa):



EXERCICI B4
A— Identificació dels 
arbres que formen el bosc:

Acosta’t als arbres de l’entorn i observa com tenen les fulles, 
l’escorça i els fruits. Si és hivern potser hi haurà arbres
que les han perdut. Mira a terra a prop de l’arbre
per identificar-les. Al bosc hi ha moltes espècies d’animals i d’arbres. 
Marca amb una creu les espècies d’arbres que trobis,
segons les imatges.

Alzina
Alzina 
surera

Blada

Roure

Faig

Pollancre

Pi pinyoner
Pi blanc



EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres
que formen el bosc:

Moixera 
de guilla

Àlber

Freixe

Om

Plàtan

Pi roig

Avet

Auró
negre



Dibuix arbre Dibuix fulles

Dibuix fruits

Has trobat arbres diferents dels de dalt?

Dibuixa’n les fulles i/o els fruits i intenta
identificar-los amb l’ajut d’una guia.

EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres
que formen el bosc:



EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres 
que formen el bosc:

Les espècies d’arbres
que trobem en un lloc 
formen
un bosc concret.

Alzina

Alzina
surera

Pi blanc

Bosc mediterraniMarca
amb una creu
el tipus de bosc
on et trobes.

Bosc de
pi roig

Bosc de fagedes i
roudedes

Bosc d’alta
muntanya

Bosc de ribera



Faig

Roure

EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres
que formen el bosc:

Bosc mediterraniMarca
amb una creu
el tipus de bosc
on et trobes.

Bosc de
pi roig

Bosc de fagedes i
roudedes

Bosc d’alta
muntanya

Bosc de ribera



Plàtan

Àlber

EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres
que formen el bosc:

Bosc mediterraniMarca
amb una creu
el tipus de bosc
on et trobes.

Bosc de
pi roig

Bosc de fagedes i
roudedes

Bosc d’alta
muntanya

Bosc de ribera



EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres
que formen el bosc:

Blada

Pi
roig

Alzina

Bosc mediterraniMarca
amb una creu
el tipus de bosc
on et trobes.

Bosc de
pi roig

Bosc de fagedes i
roudedes

Bosc d’alta
muntanya

Bosc de ribera



Avet

Pi 
negre

EXERCICI B4
A— Identificació dels arbres
que formen el bosc:

Bosc mediterraniMarca
amb una creu
el tipus de bosc
on et trobes.

Bosc de
pi roig

Bosc de fagedes i
roudedes

Bosc d’alta
muntanya

Bosc de ribera



EXERCICI B4
B— Adaptacions al foc:

Mentre fas l’excursió fixa’t si hi ha algun arbre
que tingui més d’un tronc principal.
Sobretot les alzines i els roures poden rebrotar després
d’una tala o d’un incendi i formar arbres de més d’un tronc.

Si et trobes en un bosc 
mediterrani és possible que 
descobreixis una alzina amb 
una escorça molt gruixuda i 
d’aparença irregular.

Llavors, ets davant de
l’espècie alzina surera.

L’escorça tan gruixuda
que té ens serveix
per fer suro, taps,
aïllaments de calor o de soroll, 
etcètera. 

T’imagines per què li serveix
a l’alzina surera tenir
«un vestit tan gruixut»?

Si al bosc hi ha algun tipus de pi o 
avet, agafa una pinya i toca-la. Et 
queden els dits enganxats per la 
resina?

Quants arbres de 
rebrot has vist en 
total?

Sí No



EXERCICI B4
C— Arbustos, herbes i lianes

Bosc
mediterrani

Marfull Arboç

Llentiscle

Bruc

Quins d’aquests arbustos has vist?

Marca amb una creu el tipus d’arbust, herba i liana
que trobes.

Aranyoner

Arç 
blanc

Boix

Bosc
de fagedes i

roudedes



EXERCICI B4
C— Arbustos, herbes i lianes

Bosc
de ribera

Bosc
de pi roig

Gatell

Saüc

Boix

Sarga

Boixerola

Nabiu



EXERCICI B4
C— Arbustos, herbes i lianes

Arítjol

Heura

Plantes
enfiladisses

Hi ha alguna planta que s’enfili, com una 
liana, voltant el tronc dels arbres?

Ginebró

Boixerola

Nabiu

Bosc d’alta
muntanya

Neret



EXERCICI B4
C— Arbustos, herbes i lianes

Galzeran
Gatosa

Arítjol

Argelaga

Aranyoner

Esbarzer

EsparragueraPlantes
que punxen
Identifica alguna planta
arbustiva que punxi.

Marca les que trobis.



MentaMilfulles

Rementerola

Farigola

Cap d’ase

Romaní

Plantes aromàtiques
i medicinals
Has trobat alguna planta aromàtica 
o medicinal com les següents?

EXERCICI B4
C— Arbustos, herbes i lianes



EXERCICI B4
C— Arbustos, herbes i lianes

Plantes
de sotabosc
Observa bé el sotabosc. Com és?

 Està cobert de fullaraca però no hi ha herbes

 Hi ha clapes de fullaraca i herbes

 És nu, sense fullaraca ni herbes

Quines plantes has trobat
al sotabosc?

Violeta

Fenàs o 
llistó Molsa

Falgueres



Acosta-t’hi. Explora 
el tronc i contesta les 
preguntes següents:

 Li surten bolets
 del tronc?

 Té filaments blancs  
 en alguna part 
 amagada?

 Està sec o humit
 (es descompon)?

EXERCICI B4
D— Biomassa disponible
Quines plantes has trobat al sotabosc?

En quin estat?

S’han tallat expressament o s’han arrencat
a causa d’un temporal?

Has trobat algun arbre mort?. Quants?

Estan dempeus o
el tronc ha caigut?



EXERCICI B4
D— Biomassa disponible

Quins animals hi ha? Centpeus

Cuc o larva

Aranya

Escarabat

Trugeta

Formigues

Llimac

Cargol



EXERCICI B4
D— Biomassa disponible

Has trobat altres animals diferents als anteriors?

Dibuixa’ls i intenta identificar-los amb una guia.

Dibuix animal

E— Debat sobre la gestió
del bosc

Al final de la descoberta, debat amb el grup classe sobre
l’estat del bosc visitat.

— El bosc que heu visitat creus que té possibilitats d’originar  
 un incendi forestal a l’estiu? Per què?

—  Quins elements del bosc podem extreure per aprofitar-los?  
 Com els aprofitem? Creus que podríem extreure’n fusta
 per utilitzar-la a la caldera de biomassa de la teva escola?

—  La biomassa és una font contaminant o no?
 S’esgotarà algun dia??

— Quan traiem fusta del bosc, li fem algun mal?

— Com ha canviat la manera d’aprofitar el bosc des de l’època  
 dels nostres avis fins avui?



ACTIVITAT C

Visita de la caldera 
de biomassa



La biomassa 
utilitza la matèria 
orgànica com a font 
d’energia.

La fusta, el material 
que més s’utilitza com a 
energia, es pot utilitzar 

de tres formes.

La biomassa es crema a 
la caldera i

el resultat és…

...calor en el cas 
de la calefacció, 

mitjançant un 
terra radiant o els 

radiadors de paret, i 
aigua calenta.

Estelles

Pèl·let

Serradures

EXERCICI C1
Avui visitareu l’estufa que proporciona calor a la teva escola. 

Abans has d’investigar…
— Quin element o objecte de la classe proporciona calor a    
 l’hivern?     
                                

— Com s’escalfa aquest element? Quina substància hi passa
 per entremig?

— Com s’escalfa aquesta substància a les escoles
 que no tenen caldera de biomassa? I a la teva?

L’energia
de la biomassa



Aire
calent

Sortida de fum
a l’exterior

Sortida
d’aigua calenta
de la caldera

Sortida d’aigua
calenta

Entrada
d’aigua de retorn 
(més freda)
a la caldera

EXERCICI C2
Abans d’anar a veure la caldera, fixa’t en aquest 
esquema. Segurament, la vostra caldera no 
serà exactament igual que la del dibuix però hi 
apareixeran aquests mateixos elements. 

Combustible
(estella o pèl·let)

Radiador
o aerotermos

Entrada
d’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua calenta

Vis sens fi
Tub que subministra
la biomassa a la caldera.

Al seu interior, un tirabuixó 
assegura que el combustible entri 
a la caldera de forma constant.

Alimentador
Entrada de
la biomassa

Com funciona la caldera
de la teva escola

Ara ves a visitar la caldera amb el grup. Tingues cura, agafa-t’ho 
amb tranquil·litat i segueix les normes que t’indiquin.

Calaix
de cendres

Sortida de fum
a l’exterior

Sortida 
d’aigua 
calenta

Sortida d’aigua calenta 
al radiador/aerotermos

Entrada d’aigua de retorn que 
ve del radiador/aerotermos

Entrada
d’aigua 

de retorn 
(més 

freda)

Cambra de 
combustió

Aire
calent

Dipòsit
d’aigua

Sitja

Sitja
En funció del consum, 
el dipòsit varia de 
mida.

Dipòsit 
d’aigua

Entrada 
d’aigua de 
l’exterior al 
dipòsit

Aigua
calenta

Aigua
de retorn 
(més freda)



EXERCICI C3
Ara que ja has vist
la caldera de biomassa...
Marca les respostes correctes:

El combustible que
fa servir la caldera

de la meva escola és:

pèl·let

altres

estella El cremador genera
calor i escalfa

l’aigua que ve del: dipòsit

radiador

Per escalfar-nos durant l’hivern, 
l’aigua escalfada serà conduïda 

fins als: aerotermos

radiadors
El combustible de la sitja

entra constantment a
la caldera gràcies a:

tirabuixó del tub
de subministrament

dipòsit d’aigua

cremador

El combustible es crema i
genera calor,

gasos i:
aigua

cendres

contaminació





 

Tu tens
l’energia


