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ACTIVITAT A

Siguem 
eficients



EXERCICI A1
El nostre món està basat en la utilització d’energia de 
molts tipus diferents. Escriu diferents exemples de la vida 
quotidiana de cada tipus d’energia.

Encara queda un tipus d’energia molt important:
l’energia elèctrica.

L’energia elèctrica o electricitat ens serveix com 
a forma universal de transport i, a més, es pot 
transformar en totes les energies anteriors.

Energia lumínica

Energia sonora

Energia calorífica

Energia mecànica

Energia química

EXERCICI A2
Actualment l’espècie humana té dos objectius principals per 
lluitar contra el canvi climàtic:
1— Fer un canvi cap a energies netes i locals. Produir 
el 100 % de l’energia que necessitem a partir de fonts 
d’energia renovables i sense emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

2— Reduir la quantitat d’energia necessària gràcies a un ús 
eficient de l’energia. Això inclou…
 A— No malbaratar energia
 B— Millorar la xarxa de transport per evitar pèrdues
 C— Utilitzar electrodomèstics i
  vehicles més eficients

En parelles o grups de tres intenteu construir una definició 
de l’adjectiu EFICIENT i poseu un exemple d’alguna situació, 
persona o objecte eficients:

Definició:

Exemple:

Llegiu les definicions i exemples de tota la classe en veu alta. 
Intenteu recollir el millor de cadascuna de les aportacions per 
tal d’obtenir la definició definitiva de la classe.

Definició DEFINITIVA de EFICIENT:



EXERCICI A3
Ara tu i la resta de la classe proposeu maneres d’estalviar energia 
en el nostre dia a dia. Com a mínim hauríeu de trobar 5 maneres 
de ser més eficients energèticament per a cadascuna de les àrees: 
llar, transport i compres.

Mira el vídeo següent i descobreix altres propostes per 
millorar l’eficiència energètica.
https://youtu.be/YCCde2NVI9I 

Llar

1 1 1

3 3 3

2 2 2

4 4 4

5 5 5

CompresTransport



EXERCICI A4
Els aparells (electrodomèstics, vehicles…) que són eficients 
donen el mateix servei (o un servei millor) amb el menor 
consum energètic possible.

A la Unió Europea es pot conèixer l’eficiència dels aparells 
amb l’ETIQUETA ENERGÈTICA. Mira el vídeo següent sobre 
eficiència energètica.

Vídeo amb subtítols en castellà:
https://youtu.be/HqqW9VuhYV0

Vídeo amb subtítols en anglès:
https://youtu.be/rskNipfWHJ8

Investiga a Internet 
quines classes d’etiqueta 
energètica hi ha (abans 
i després del 2010) i 
per a què es fan servir, i 
completa l’esquema que hi 
ha a continuació amb els 
mots que hi falten: 

Posa els números de 
l’etiqueta als cercles de
la pàgina següent.

Identificador de 
l’electrodomèstic

La classe d’eficiència energètica a 
què pertany l’electrodomèstic

Suma del volum total
per a productes congelats

Suma de volum total no congelat

Emissions acústiques expressades 
en decibels (dB) i classe

Número de la Regulació Europea 
2019/2016

Codi QR
Escala d’eficiència energètica
(A a G)

Consum anual expressat
en kWh per any

Nom comercial o marca
de l’electrodomèstic

1

2

3

4

5
10

9

8

7

6



EXERCICI A5
Tot seguit, valorarem el consum energètic de tres tipus de 
bombetes diferents. Cal tenir en compte que hi ha bombetes 
que fan més llum o menys i que la seva intensitat es mesura 
en lúmens (lm). Compararem bombetes de la mateixa 
intensitat de llum però que són més o menys eficients segons 
la potència que gasten en watts (W).
S’han escollit bombetes de rosca que facin la mateixa llum: 
uns 800 lúmens.

Tipus
d’il·luminació
800 lúmens

Incandescent

Baix
consum

Bombeta
de LED

Potència
(W)

60 W

15 W

4 h x 356 dies

4 h x 356 dies

4 h x 356 dies

87.600
Wh/any

87,6
kWh/any

0,15 €

0,15 €

0,15 €

13,14 €

Temps
d’ús

(hores-dies/any)

Energia
(Wh/any)

Energia
(kWh/any)

Preu
del

kWh

Cost 
anual

(€)

Imagina que encenem les bombetes durant 4 h cada dia. 
Esbrina quins càlculs s’han fet en l’exemple de la bombeta 
incandescent i aplica’ls a les altres dues. Hauràs de buscar 
la potència d’una bombeta de LED de 800 lúmens a 
Internet. Pel que fa al preu del kWh, pots fer servir el 
proposat o buscar el que pagueu a casa teva amb la factura 
de l’electricitat.



Incandescent

Baix consum

LED

dies (en anys:

dies (en anys:

dies (en anys:

)

)

)

Esbrina l’estalvi energètic i econòmic d’utilitzar una bombeta 
de baix consum o una bombeta LED respecte a una d’incan-
descent.

Estalvi energètic:

Potència bombeta incandescent

Potència bombeta incandescent

Potència bombeta baix consum

Potència bombeta LED

vegades més eficient

vegades més eficient

=

=

Estalvi econòmic:

Cost
anual
bombeta
incandescent

Cost
anual
bombeta
incandescent

Cost
anual
bombeta
baix consum

Cost
anual
bombeta
LED- -

Durada de les bombetes:

Incandescent

Baix consum

LED

hores

hores

hores

Busca informació a Internet sobre la durada de cada tipus de 
bombeta:

Quina vida útil té cadascuna de les bombetes si està encesa 4 
hores al dia. Expressa els resultats en dies i anys.

Una bombeta encesa
durant 4 hores al dia
es fondrà al cap de…

EXERCICI A5



ACTIVITAT B

L’autoconsum 
solar d’energia 
elèctrica



Amb una o dues gotes no 
podem omplir un got. Però amb 
milions de gotes podem fer 
vessar una banyera. Les accions 
individuals en matèria d’energia 
ens poden semblar ineficaces, 
però si com a societat les 
comencem a fer, ens trobarem 
davant d’una veritable transició 
energètica cap 
a les energies 
renovables i 
netes. De gota 
en gota,
s’omple la bota!

EXERCICI B1
En aquesta activitat treballarem l’autoconsum 
d’energia fotovoltaica a través de les dades que 
facilita l’Institut Català d’Energia.
L’autoconsum d’energia és una de les accions que 
ens permeten produir la nostra pròpia energia 
neta i renovable alhora que estalviem diners de la 
factura elèctrica.
A través de la web de l’Observatori de l’Autoconsum 
a Catalunya, respon les preguntes següents. Pots 
fer l’activitat en parella.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/
autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-
catalunya/

Veuràs que hi ha diversos apartats.

http://

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/


Entra a l’apartat «Mapa de distribució 
territorial». Veuràs un mapa de Catalunya pintat 
de diversos colors. Fes clic al botó en forma de 
capes. Hi trobaràs un menú dels «Elements del 
mapa». Fes que només es visualitzi el «Nombre 
total d’instal·lacions per ...».

1 Busca el municipi del teu institut i els municipis 
del voltant. Et pots ajudar amb el nom de les 
comarques que surten al mapa. Esbrina on es troba 
la llegenda de colors i què significa.

Clica damunt del teu municipi, completa la taula 
següent amb les dades que hi trobaràs. Fes el 
mateix amb tres municipis veïns més:

2

Nom
municipi

El teu 
municipi

Municipi 1

Municipi 2

Municipi 3

Nombre 
d’instal·lacions

Potència
kW



Entra a l’apartat
«Distribució segons rang de potència».  
Fixa’t en el gràfic anomenat «Distribució de les 
instal·lacions d’autoconsum FV segons
la potència instal·lada».

Investiga com fer-ho perquè només es visualitzin 
les dades de la província de Girona.

3 Un cop es mostrin només 
les dades de la província de 
Girona, marca quina creus que 
és la variable estadística que es 
representa al mapa:

—  El nombre de llars (%)
segons la potència que 
consumeixen (kW)

—  El nombre de llars (%)
segons la potència que 
consumeixen (W)

—  El nombre
d’instal·lacions fotovoltaiques 
(%) segons la potència que 
produeixen (kW)

—  El nombre
d’instal·lacions fotovoltaiques 
(%) segons la potència que 
produeixen (W)



Escull la resposta correcta i completa les dades que 
falten de les frases següents tenint en compte el 
gràfic de la província de Girona:

La majoria d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic 
són de (baixa/alta) potència:

Les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de més 
de 100 kW són la:

Introdueix les dades a la taula següent. Per fer-ho 
hauràs d’indagar com extreure-les del gràfic
(no és el mateix fer-ho des d’un ordinador que fer-ho 
des d’una tauleta tàctil o un mòbil).

4

%

Minoria

Majoria

Nombre 
d’instal·lacions

Potència  5 kW

5 kW < Potència  25 kW

25 kW < Potència  100 kW

Potència > 100 kW



Llegeix atentament els enunciats següents i escriu la 
resposta correcta segons els gràfics de la pàgina web.

Pista: hauràs d’utilitzar els quatre gràfics i
algun filtre dels que hi ha a la part superior.

—  L’any 2018 a Catalunya es produïen                     kW  

 de potència d’autoconsum solar.

—  El quart trimestre de l’any 2019 a la província

 de Girona hi havia                     instal·lacions   

 d’autoconsum fotovoltaic.

—  El segon trimestre de l’any 2020 a

 la comarca del Gironès es produïen                     kW  

 de potència en instal·lacions d’autoconsum   

 fotovoltaic.

—  Aquest any, al municipi de Girona,

 hi ha un total de                     instal·lacions 

 d’autoconsum elèctric solar.

Si el teu municipi té instal·lacions solars fotovoltaiques 
d’autoconsum, selecciona’l i explica l’evolució del 
nombre d’instal·lacions que ha patit al llarg
del temps.

Ves a l’apartat
«Evolució de l’autoconsum FV».  
A l’eix d’abscisses (X) hi ha representat 

A l’eix d’ordenades (Y) dels gràfics de l’esquerra
hi ha representat 

i als gràfics de la dreta hi ha representada 

en unitats

5



Ara ve el més difícil. A veure si n’ets capaç…

Calcula el percentatge d’instal·lacions 
fotovoltaiques de la província de Girona respecte al 
total de Catalunya (amb dades de l’any actual).

Fes el mateix amb la potència instal·lada 
d’autoconsum fotovoltaic a la província de Girona 
respecte al total de Catalunya. Ves a l’apartat «Rànquing de municipis, 

comarques i províncies».  

—  El rang d’instal·lacions fotovoltaiques

 d’autoconsum per comarques va

 des del                     fins al

—  El municipi que té el màxim nombre   

 d’instal·lacions d’autoconsum

 fotovoltaic és                     i en té

6



De les dades que hi trobaràs només n’has d’utilitzar 
les d’una taula.

Esbrina de quina!

Fes un gràfic en forma de diagrama de barres 
seguint els passos següents:

—  A l’eix d’abscisses (X) col·loca-hi les comarques
 ordenades de menys a més instal·lacions fotovoltaiques.
— A l’eix d’ordenades (Y) representa-hi la quantitat   
 d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.
 Vigila l’escala de l’eix!
—  Dibuixa la barra de cada comarca.
—  Escriu les variables a cada eix.
—  Escriu un títol que resumeixi la informació del gràfic.

Eix abscisses (X)

Eix ordenades (Y)



Mitjançant aquesta activitat, que cal fer en grup, viuràs de 
primera mà una experiència d’autoconsum fotovoltaic.

Per a això cal preparar les dues maletes que haureu demanat 
en préstec al CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient).

Es tracta de material molt delicat!
Cal tenir cura de no fer malbé ni perdre cap dispositiu.

Aquí tens la llista del material de les dues maletes. 

El procediment és el següent: 
Primer, haureu de muntar la maleta A tal 
com s’explica en aquest manual:
Manual de muntatge

Tot seguit, haureu d’instal·lar la maleta B 
i connectar-la a la maleta A.

Un cop acabada l’activitat, haureu de 
procedir al desmuntatge del material 
seguint el manual.

Comencem l’activitat.
Sortiu a l’exterior i munteu les dues 
maletes.

Ja tenim les dues maletes muntades!
Ara espereu 5 minuts perquè la placa 
solar comenci a produir energia, i podreu 
passar al pas següent.

EXERCICI B2
Muntatge de les dues 
maletes energètiques

Maleta A
—  Caixa de bombetes
—  Caixa amb mesuradors    
 elèctrics
—  Cable allargador de 15 m.
—  Base d’endolls amb    
 interruptor
—  Manual i dossier d’activitats
—  Bossa amb 4 cables negres i
 2 comptadors instantanis

Maleta B
—  Placa fotovoltaica i
 un convertidor

https://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2019/09/Mes_Menys_manual_amb_annexos.pdf


Fixa’t en la taula d’exemple següent.
Hi ha apuntades les mesures dels tres mesuradors de la 
maleta A.
La producció solar pot variar en funció de la inclinació de la 
placa, de l’hora i de l’estat meteorològic.
Per exemple, un dia d’hivern la placa solar pot produir entre 
55 i 70 W, mentre que un dia d’estiu en produeix entre 85 i 
95 W.

EXERCICI B3
Presa de dades 
d’autoconsum fotovoltaic

Tipus de bombeta Mesurador solar (W) =
producció solar

Mesurador consum (W) =
potència bombeta

Mesurador xarxa elèctrica (W) =
solar – consum

Cap bombeta connectada 70 W 0 W+70 W (s’injecta a la xarxa elèctrica)

Bombeta incandescent 70 W 100 W–30 W (consumim 30 W de
la xarxa elèctrica)

Bombeta LED 70 W 15 W+55 W (sobren 55 W que 
s’injecten a la xarxa elèctrica)

A l’exemple hem posat que produeix 70 W.



La maleta A conté tres grups de bombetes diferents:
les de rosca (3), les d’ull de bou (2) i els fluorescents (2).

Fixa’t que cada grup de bombetes produeix 
aproximadament la mateixa lluminositat (mesurada en 
lúmens = lm), però unes necessiten consumir més energia 
que les altres per aconseguir-ho.

Aquí tens una taula amb les seves característiques:

EXERCICI B3
Presa de dades d’autoconsum fotovoltaic

Lluminositat (lm)

Incandescent
Rosca
convencional
(E27)

Ulls de bou

Tubs

Baix consum

LED

LED

LED

Fluorescent 1.300

610

630

1.450

1.400

1.350

1.200

28

7

56

15

24

100

8

Halògena

Potència (W)Tipus de bombeta



*Nota: La bombeta de baix consum (en forma d’espiral)
 triga uns 5 minuts a il·luminar al seu màxim.
 Hauria de gastar uns 23-24 W.

Tipus de bombeta Mesurador solar (W) =
producció solar

Mesurador consum (W) =
potència bombeta

Mesurador xarxa elèctrica (W) =
solar – consum

Bombeta incandescent

Ull de bou LED

Bombeta de baix consum*

Fluorescent convencional

Bombeta LED

Tub de LED

Ull de bou halogen

Ara observa quin consum té cadascuna de les bombetes 
i si poden ser alimentades per l’electricitat que està 
produint la placa solar.

EXERCICI B3
Presa de dades d’autoconsum fotovoltaic

Emplena la taula següent amb les dades d’energia per a 
cadascuna de les bombetes.



Imaginem que tenim 1 bombeta encesa durant 4 hores
durant tots els dies de l’any.
Amb les dades que has obtingut a l’apartat anterior, calcula els 
diners que gastaríem per mantenir cada bombeta encesa. Esbrina 
quines operacions matemàtiques i factors de conversió has de fer. 
Et pots ajudar amb l’exemple.
Arrodoneix l’energia necessària (kWh/any) a les unitats.

T’has fixat el que costa tenir encesa una sola bombeta 
durant 4 hores al dia?

EXERCICI B4
Anàlisi de dades i
valoració dels resultats

100 W 4h x 365 dies

4h x 365 dies

4h x 365 dies

4h x 365 dies

4h x 365 dies

4h x 365 dies

4h x 365 dies

146 kWh/anys 0,24 €/kWh

0,24 €/kWh

0,24 €/kWh

0,24 €/kWh

0,24 €/kWh

0,24 €/kWh

0,24 €/kWh

35,04 €/kWh

Tipus de bombeta Consum o 
potència de
la bombeta
(W)

Cost energia 
(€/any)

Eficient
Marca la més 
eficient de cad 
grup

Temps hores x 
dies

Energia 
necessària
(kWh/any)

Preu 
electricitat, 
inclosos 
impostos
(€/kWh)

Bombeta incandescent

Ull de bou LED

Bombeta de baix consum*

Fluorescent convencional

Bombeta LED

Tub de LED

Ull de bou halogen

Les bombetes més eficients són les que ens donen un mateix 
servei, amb menys despesa energètica. Dels diversos grups 
(rosca, ull de bou, fluorescent), escull la més eficient de 
cadascuna. Marca-ho a la taula anterior amb una creu.



EXERCICI B5
Fem enginyeria amb regles de
tres i càlculs de proporcionalitat

Fixa’t en l’exemple següent:

Tenim dues classes d’ESO:
una s’il·lumina amb bombetes eficients i l’altra, no.
Volem calcular l’àrea de plaques solars que necessitem 
construir per poder il·luminar les dues classes.

El nostre model de placa solar a la maleta
ens pot proporcionar entre 55 W i 95 W
(depenent de si som a l’hivern o a l’estiu).

Farem els càlculs amb el mínim de potència: 55 W.

Calcula la superfície que fa el mòdul solar utilitzat,
primer en cm2 i, tot seguit, en m2.

Base = 120 cm

Altura = 80 cm

Superfície del mòdul solar de l’activitat = base x altura = 

Fes el factor de conversió a m2: 

Classe d’ESO
amb bombetes malbaratadores

2 bombetes LED d’11 W

10 tubs LED de 8 W

1 ull de bou LED de 7 W

2 x 11 + 10 x 8 + 1 x 7

Total = 109 W

2 bombetes incandescents de 100 W

10 fluorescents convencionals de 28 W

1 ull de bou halogen de 56 W

2 × 100 + 10 × 28 + 1 × 56

Total = 536 W

Classe d’ESO amb 
bombetes eficients

cm2

m2



Si cada mòdul solar fa 0,96 m2 de superfície:

Regles de tres
55 W   0,96 m2

109 W  x
55 W 0,96 m2

109 W x
=

x = S total 1,90 m2==
109 · 0,96

55

1,98 m2=
S total 1,90

S mòdul 0,96
=

Proporcionalitat

CLASSE D’ESO
AMB BOMBETES EFICIENTS

Si cada mòdul solar fa 0,96 m2 de superfície:

Regles de tres
55 W   0,96 m2

536 W  x
55 W 0,96 m2

536 W x
=

x = S total 9,36 m2==
536 · 0,96

55

9,75 m2=
S total 9,36

S mòdul 0,96
=

Proporcionalitat

CLASSE D’ESO
AMB BOMBETES MALBARATADORES

Necessitaríem
almenys 2
panells solars

Necessitaríem 
almenys 10 

panells solars

EXERCICI B5
Fem enginyeria amb regles de tres i
càlculs de proporcionalitat

Calcula quina 
superfície de plaques 
solars necessitaríem 
per tenir les bombetes 
enceses a cada classe:

Uau! Fixa’t, quina diferència en eficiència energètica:
fins a 5 vegades! És ben clar que per acabar la transició energètica 
cap a un món d’energia renovable al cent per cent cal tenir clar l’ús 
de bombetes, electrodomèstics i vehicles com més eficients millor.



EXERCICI B5
Fem enginyeria amb regles de tres i
càlculs de proporcionalitat

Ara, fes els mateixos càlculs per a la teva classe. 

Així sabràs quantes plaques solars necessitaries per 
il·luminar-la i quina superfície ocuparien. Això sí, abans 
hauràs d’investigar una mica quin model de bombetes feu 
servir i, sobretot, la seva potència en watts (W).

Dades
Nombre de bombetes                                    Potència

Nombre de bombetes                                    Potència

Nombre de bombetes                                    Potència

TOTAL

W

W

W

W

Regles de tres
  55 W  0,96 m2
(Posar-hi dada) W x

Si cada mòdul solar fa (Posar-hi dada) m2 de superfície:

Necessitaríem almenys (Posar-hi dada)  panells solars

x = S total 1,90 m2

(Posar-hi dada) m2

=

=

=
(Posar-hi dada) · 0,96

55

S total (Posar-hi dada)

S mòdul (Posar-hi dada)
=

55 W 0,96 m2

(Posar-hi dada)  W x
=

Proporcionalitat

LA TEVA CLASSE



ACTIVITAT C

Visita de la
instal·lació
fotovoltaica



EXERCICI C1
Llegeix el text següent sobre els avantatges i les 
innovacions en el camp de l’energia solar fotovoltaica i 
encercla l’opció correcta en cada cas.

L’any 1931 ja es començava a parlar d’una 
revolucionària font d’energia a The New York Times. 
Es tractava de la que avui coneixem com a energia 
solar                                                                                                      
                                  .
Aquesta forma d’energia és produïda per la llum del 
sol gràcies a unes petites cèl·lules solars que poden 
convertir l’energia lumínica en energia                                               
                                                     .
Els beneficis que ens atorga l’energia solar són 
moltes. En primer lloc, és una energia                                         
                                  , cosa que significa que no 
s’esgota. Per ser més precisos, hauríem de dir que, 
segons les previsions de la NASA, al sol al sol li 
queden 6.500 milions d’anys de vida. En segon lloc, 
no contamina perquè no produeix gasos amb  efecte           
                                                          . Això significa que 
és una gran aliada per lluitar contra l’acceleració del 
canvi                                                     .

fotovoltenca

mecànica
calorífica

renovable
no renovable 

hivernal

climàtic

d’hivernacle

energètic

elèctrica

fotovoltaica
electrificada

A banda, té alguns avantatges respecte a altres 
energies renovables. Si la comparem amb l’energia 

dels molins de vent, l’energia solar és molt silenciosa. 
I, a més, no genera canvis bruscos en el curs dels rius 
tal com passa a les preses, on es produeix energia 
                                                                                        .
Un pantà és un gran entrebanc per a la fauna fluvial i, 
en molts casos, de les comportes en surt aigua a una 
temperatura més baixa del que és habitual.
A part de tot això, és una energia en innovació 
constant. Sabies que existeixen plaques solars 
flexibles que es poden adaptar a un vaixell o a un 
cotxe? I que hi ha plaques que funcionen amb la llum 
indirecta del sol quan estan a l’ombra? O que ja s’ha 
dissenyat el primer prototip de finestra de plaques 
solars                                                             ? I que s’està 
investigant en unes primeres plaques antisolars que 
aprofiten l’entrada de la nit per produir electricitat? 
Agafa’t fort perquè l’energia solar ha arribat aquí per 
quedar-s’hi!

mareomotriu

geotèrmica

transparents opaques

eòlica hidroelèctrica

eòlica hidroelèctrica



EXERCICI C2
Visiteu la instal·lació fotovoltaica del 
vostre centre educatiu. 

Col·loca els noms dels elements a 
l’esquema següent.

bateria
comptador
xarxa elèctrica
plaques solars
inversor
Sol
quadre de comandament i protecció
instal·lació elèctrica de l‘institut
pantalla de l’inversor

Com funciona
la instal·lació

solar fotovoltaica

L’excés d’energia 
s’envia a la xarxa 
elèctrica.
Quan se’n 
necessita, es pren 
electricitat de la 
xarxa.

Regulador
Impedeix que les bateries rebin 
més energia quan estan plenes.

Cel·la fotovoltaica
Aquest element transforma 
l’energia lumínica en elèctrica.

Revestiment 
antireflector

Coberta 
posterior

Silici tipus P

Silici tipus N

Connexió P-N

El panell
està format
per una quantitat 
determinada 
de cel·les 
fotovoltaiques

Vidre protector



EXERCICI C4
La superfície de plaques solars actual, dona resposta al 
consum del teu institut?
Si no és així, calcula la que manca mitjançant una regla de 
tres o un càlcul de proporcionalitat.
Fes els càlculs amb la potència que produeixen les plaques 
un dia d’hivern.

Dades:   
Potència actual de
les plaques solars un dia d’hivern (W) =

Consum elèctric de l’institut (W) =

Superfície actual de plaques solars (m2) =

Superfície necessària de plaques solars (m2) =

Càlculs:

Resposta:
El meu institut necessitaria una superfície de plaques solars de

EXERCICI C3
Completa la informació següent a partir de les dades de 
què disposeu. Si no, hauràs de buscar-les:

— Nombre de mòduls solars:    
                                

— Superfície total de plaques solars en m2

— Angle aproximat d’inclinació de les plaques solars respecte   
 de l’horitzontal del terra en graus (si estiguessin totalment 
 planes, l’angle seria de 0°):

— Producció aproximada d’energia elèctrica un dia d’hivern (W):

— Producció aproximada d’energia elèctrica un dia d’estiu (W):

— Consum aproximat d’energia elèctrica del centre educatiu (W):

m2



 



 

Tu tens
l’energia


