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ACTIVITAT A

D’on prové 
l’energia?



EXERCICI A1
Llegeix les quatre propietats 
de l’energia i relaciona-les 
amb les quatre imatges de 
sota.

1- L’ENERGIA ES 
TRANSFORMA
L’energia es pot 
transformar d’un tipus 
a un altre. Per exemple, 
l’energia química d’una 
pila es pot transformar 
en electricitat per 
fer funcionar un 
comandament a 
distància.

3- L’ENERGIA ES 
TRANSFAREIX
L’energia pot passar 
d’un cos a un altre. Per 
exemple, quan xutem 
una pilota li transmetem 
la nostra energia.

2- L’ENERGIA 
S’EMMAGATZEMA
Les piles i les bateries 
emmagatzemen 
energia química i en 
proporcionen. Per 
exemple, la bateria 
que encén el motor 
d’arrencada d’un cotxe, 
les piles de les joguines, 
la bateria de l’ordinador 
o del telèfon mòbil…

4- L’ENERGIA ES 
TRANSPORTA
Podem transportar 
l’energia d’un lloc a 
un altre. Si es tracta 
d’energia elèctrica, es 
transporta mitjançant 
cables de coure o d’acer 
i torres.

Escriu el número de la 
propietat al requadre de 
cada imatge.



EXERCICI A2
Quins tipus d’energia
fem servir en el nostre
dia a dia? Descobreix
sis tipus d’energia
a la sopa de lletres i
escriu-les al costat
de la imatge
corresponent.

R A W E R L B L O S I C A

E M D D F Q U I A I L I R

P S A R O N O M C V P E O

E T E L E C T R I C A M N

T S G U I P L B N N C S O

A C I F I R O L A C I O S

F D Ç L O U Y N C N Y C N

I Q U I M I C A E T J K A

D S O T E R I S M S A L S

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia



Escriu R (renovable) o
NR (no renovable)
davant de les fonts
d’energia següents...

... i
enllaça-les
cap a
la seva 
característica 
principal.

EXERCICI A3

Font que aprofita el pendent que 
generen les preses i els pantans. Combustible 

fòssil del qual 
procedeixen la 

benzina, el gasoil, 
el querosè i el 

plàstic.

Font que aprofita l’energia de les 
onades, les marees i els corrents 

marins.

Combustible fòssil utilitzat 
anteriorment, contaminant en 
gasos amb efecte d’hivernacle 

i actualment en desús.

Font que aprofita 
l’energia del 

subsol, sovint 
lligada a llocs amb 

activitat geològica.

Font que no genera 
gasos contaminants 

però que produeix 
residus altament 

perillosos i 
radioactius.

Font que obté 
energia calorífica 

del sol.

Font que utilitza 
l’energia del vent.

3
Energia
del mar

8 Nuclear2 Eòlica

10 Petroli

11 Hidroelèctrica

6 Geotèrmia

9 Biomassa

5 Carbó

7 Solar tèrmica

1 Gas
natural 4 Solar

fotovoltaica

Font que consumeix productes de 
fusta (estella, pèl·let procedent de 

serradures, clova d’ametlla…).

Combustible fòssil que fan 
servir moltes calderes per 

escalfar-nos.

Escriu el número
que correspon al requadre.

Font que obté 
energia elèctrica 

del sol.



EXERCICI A4
T’animes a respondre
les preguntes següents?
Pots trobar la solució
en aquest text.

Els adolescents quan fan divuit anys esdevenen majors 
d’edat. Això significa que a partir d’aquell moment són 
totalment independents: ja no depenen ni necessàriament 
ni obligatòriament de les seves famílies. Si agafem aquest 
exemple i el traslladem a l’àmbit de l’energia, podem afirmar 
que la producció d’energia a Catalunya encara és menor 
d’edat.

Ens agradi o no, les fonts d’energia principals al nostre país 
són els combustibles fòssils (petroli, gas natural i carbó) i 
l’urani, que són recursos finits que no es troben al nostre 
territori. Això comporta que hàgim de comprar l’energia a 
altres països i que en siguem dependents. Concretament, 
aquesta dependència energètica genera una despesa de deu 
mil milions d’euros per any en el conjunt de Catalunya.

El 2017 només el 8,5 % de l’energia que vam utilitzar a 
Catalunya provenia de fonts d’energia renovables, lluny del 
17,5 % de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. Necessitem 
canviar el nostre model energètic cap a fonts d’energia 
infinites com la solar i, sobretot, cap a fonts d’energia 
autòctones. Aquesta mesura servirà per no dependre de 
fonts d’energia externes i per mitigar l’acceleració del canvi 
climàtic.

Informació extreta d’ICAEN:
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/estrategia-
solarcat/presentacio/
Informació extreta d’IDESCAT:
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10161



EXERCICI A4
Què vol dir la frase: «La producció d’energia a Catalunya 
encara és menor d’edat»?

— Els menors d’edat són els que utilitzen
 més l’energia

— Catalunya depèn de l’energia que li subministren
 altres països

— Fa menys de divuit anys que utilitzem energies
 infinites

Quin d’aquests elements és un combustible fòssil, com el 
petroli i el gas natural?

— L’aigua

— L’urani

— El carbó

Quina de les xifres següents és l’equivalent a deu mil milions 
d’euros?

— 10.000 €

— 10.000.000 €

— 10.000.000.000 €

Què volem dir quan afirmem: «El 2017 només el 8,5 % de 
l’energia que vam utilitzar a Catalunya provenia de fonts 
d’energia renovables»?

— La gran majoria d’energia que utilitzem s’acabarà algun dia

— La meitat de l’energia que utilitzem s’acabarà algun dia

— La gran majoria d’energia que utilitzem és infinita

Relaciona cadascuna d’aquestes característiques, extretes 
del text anterior i aplicables a diferents tipus d’energia, amb 
la seva definició.

Autòctones

Dependent

Finits

Renovables

Que algun dia 
s’acabaran

Generades 
localment

Infinites, que 
no s’acaben

Que no es pot valer 
per ella mateixa



EXERCICI A5
Feu-vos aquestes preguntes tot el grup classe i voteu sí o no. 
Apunta el nombre de vots obtinguts.

A continuació mira el vídeo següent.
L’Alba d’Amposta ens donarà 
la resposta a les preguntes anteriors.
https://youtu.be/UrZOThLjE9U

De les preguntes anteriors, 
qui tenia raó, la majoria o la 
minoria de la classe?

Existeixen les cuines i
els forns solars?

L’energia solar
és gratuïta i neta?

Es poden coure ous
en una cuina solar?

Es pot cuinar amb energia solar 
si està núvol o és de nit?

Les cuines i forns solars 
funcionen amb electricitat?

Es poden construir forns solars 
amb materials reciclats
com brics de llet o suc?

Es poden coure pizzes
en un forn solar?

SÍ NO



?
?

?

?

ACTIVITAT B

Concurs 
energètic



En aquesta activitat
et convertiràs,
juntament amb els companys, 
en dissenyador d’un concurs.
Som-hi?

EXERCICI B1
Visualització d’un vídeo sobre la biomassa

Per ajudar-te a crear preguntes sobre la biomassa et 
recomanem que vegis el vídeo següent:
https://youtu.be/mi7PrpqAOvA 

Hi trobaràs moltes curiositats.
Saps que podem extreure biomassa de les vinyes? O que podem 
desplaçar-nos amb vehicles que utilitzen biocombustible?
A més, per dissenyar les preguntes del concurs, pots utilitzar 
els cercadors d’informació d’Internet i altres eines TIC.



A cadascuna de les tires de paper 
blanc, escriviu-hi una pregunta. 

Al darrere escriviu-hi la resposta 
correcta.

EXERCICI B2
Disseny de les preguntes i 
de les targetes del concurs

Primer de tot, decideix amb el grup si al concurs voleu utilitzar 
cartolines o bé alguna eina TIC de companyies com Kahoot 
o Google Forms, entre d’altres. Les instruccions següents us 
serviran en el cas que utilitzeu cartolines.
Organitzeu-vos en grups cooperatius d’entre tres i cinc 
persones.

EXERCICI B2
Disseny de les preguntes i 
de les targetes del concurs

Primer de tot, decideix amb el grup si al concurs voleu utilitzar 
cartolines o bé alguna eina TIC de companyies com Kahoot 
o Google Forms, entre d’altres. Les instruccions següents us 
serviran en el cas que utilitzeu cartolines.
Organitzeu-vos en grups cooperatius d’entre tres i cinc 
persones.

Amb el grup cooperatiu inventeu-vos 4 preguntes 
relacionades amb les fonts i els tipus d’energia i la 
biomassa. Tingueu en compte que aquestes preguntes les 
fareu als altres grups del vostre cicle o de cicle mitjà.
No us passeu amb la dificultat!

Les preguntes poden ser del tipus següent:
Quin d’aquests elements no es considera biomassa?
a) L’estella de fusta
b) Les closques de fruits secs

3

Escriviu 4 respostes possibles a les tires 
de colors. Només una pot ser correcta.

Cada grup necessitarà 5 cartolines 
de mida A4 de colors diferents: 
blanc, blau, vermell, groc i verd.

Retalleu les cartolines de 
colors en quatre rectangles 

horitzontals.

1

2

c) El carbó
d) La llenya

Els altres grups han de 
consensuar una resposta i 
mostrar una targeta de 

resposta d’acord amb el color 
de la resposta correcta. Per 

preparar targetes de resposta per 
a tota la classe podeu retallar 12 

rectangles d’una cartolina de cada 
color sense cap text a dins.

4

?

5

6
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EXERCICI B2

Ara ja podeu començar a jugar. El grup que farà les preguntes 
s’ha de col·locar davant de la resta de grups i llegir la primera 
pregunta (escrita en una tira blanca) i les 4 respostes 
possibles (escrites a les cartolines de colors). Us ho podeu 
repartir de manera que una persona llegeixi les preguntes, i la 
resta d’integrants, les respostes. També podeu fixar un temps 
de resposta i ajudar-vos d’un cronòmetre per controlar-lo. 
Per exemple, podeu provar de posar un temps de resposta 
de 10 segons, durant els quals els altres grups hauran de 
consensuar la resposta i ensenyar la targeta de color que 
creguin que correspon a la resposta correcta.

Podeu establir puntuacions per veure quin grup respon més 
preguntes correctament. També us animem a demanar que 
els participants justifiquin les seves respostes.
Seleccioneu les preguntes que fareu als grups de cicle 
superior i als grups de cicle mitjà, que poden estar formats 
per tres, quatre o cinc persones. A cadascun dels grups els 
haureu de donar 4 targetes de colors diferents perquè puguin 
indicar les seves respostes.



ACTIVITAT C

Visita de la caldera 
de biomassa



EXERCICI C2
Completa l’esquema següent amb els noms que hi ha a continuació. 
Segurament, la caldera de l’escola no deu ser exactament igual que la del 
dibuix, però hi apareixeran les mateixes parts:

Sortida de fum
a l’exterior

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 C1
Avui visitaràs amb la classe la caldera que 
proporciona calor a la teva escola. Ves-hi amb 
tranquil·litat, tingues cura i segueix les normes 
que t’indiquin.

Radiador
o aerotermos

Entrada
d’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua calenta

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)

Aire
calent

Dipòsit
d’aigua

Entrada 
d’aigua de 
l’exterior al 
dipòsit

Aigua
de retorn 
(més freda)

Aigua
calenta

Dipòsit d’aigua
Cambra de combustió
Sitja

Cendres
Alimentador
Vis sens fi

Combustible
Pales



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

L’estella de fusta, la clova dels fruits secs, els pèl·lets 
o els pinyols d’oliva són
de la caldera de biomassa. La caldera de la meva 
escola fa servir 
com a combustible.

El                                                                             
agafa el combustible de la sitja i el transporta cap a la 
caldera.

El combustible es crema i genera calor, gasos i

El cremador genera calor i escalfa l’aigua que ve del

cendres

estella

cremador

aigua

dipòsit

cendres

tauler de control

combustible

pèl·let altres

tauler de control vis sense fi

L’aigua escalfada arriba fins als 
                                 de les classes per
escalfar-nos durant l’hivern.

A la classe ens escalfem amb
                                                           que
passa per l’interior dels
                               .

Les escoles que no tenen caldera de biomassa 
utilitzen calderes de                                      per escalfar 
l’aigua.

radiadors

radiadors

aerotermos

l’aire calent
el foc l’aigua calenta

aerotermos

gas carbó

El gas natural és un combustible 
no renovable.

tòtil fòssil



EXERCICI C4
A la biblioteca del teu municipi han trobat un llibre d’història natural en 
molt mal estat: algunes paraules s’han esborrat. Demanen la teva ajuda 
perquè trobis quines paraules són.





 

Tu tens
l’energia


