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ACTIVITAT A

L’electricitat 
sostenible i 
l’autosuficiència 
energètica



EXERCICI A1
Visualitza el vídeo següent per entendre com funciona 
l’electricitat a escala atòmica.
https://youtu.be/_jwA0h_mRDU 

EXERCICI A2
Respon les preguntes següents:
1— Quants electrons té l’àtom de coure a l’últim orbital? 

2— El corrent elèctric depèn del trànsit d’electrons: com més  
 electrons es mouen, 

3— La conductivitat d’un material depèn de

4— Per què es fa servir coure per conduir l’electricitat?



EXERCICI A3
L’espècie humana ha aconseguit dominar el moviment dels 
electrons dels àtoms per obtenir electricitat.

Identifica les parts d’un àtom de coure i amb l’ajut d’una taula 
periòdica en línia (https://ptable.com/?lang=ca) intenta endevinar 
el nombre de protons, neutrons i electrons que té quan l’àtom és 
neutre i no té càrrega.

Col·loca als espais el nom que correspongui:
nucli
escorça
electrons
protons
neutrons
electró de l’última capa
nombre atòmic (Z)
nombre màssic (A)
símbol element

29

35

29

29

Coure
63,546

Cu

https://ptable.com/?lang=ca


EXERCICI A4
A— Investiga a través d’Internet sobre la transició energètica 
a Catalunya, Espanya i la Unió Europea i emplena els buits 
d’informació de cadascun dels projectes.

Si ho necessites, utilitza els enllaços de 
sota, on pots trobar
la informació de cada pla.

Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_
programes/transicio_energetica/

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_
programes/transicio_energetica/
objectius-del-pacte/

Pla Nacional Integrat d’Energia i 
Clima (PNIEC) 2021-2030
https://www.miteco.gob.es/es/
prensa/pniec.aspx

https://www.miteco.gob.es/images/
es/pnieccompleto_tcm30-508410.
pdf

Pacte Verd Europeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-
green-deal_en#actions

Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya

Pacte Verd Europeu

Objectius del 
nou model 
energètic:

La Unió Europea pretén 
ser neutral climàticament 
el 2050 gràcies a la
Llei Climàtica Europea. 

Actions required
(to be completed in English):

Objectius
a llarg termini:

Pla Nacional Integrat 
d’Energia i Clima (PNIEC) 
2021-2030
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Reducció dels gasos 

amb efecte d’hivernacle                   

un                %  el 2030 respecte 

dels emesos el 1990.

Millora de l’eficiència 

energètica del                      % el 

2030.

La dependència energètica 

exterior es redueix del             

73 % el 2017 al                  % el 

2030.

El percentatge d’energies 

renovables en el consum final 

serà del                 % el 2030.

El 2017 les energies renovables 

generaven el 38-40% de 

l’electricitat; el 2030 s’arribarà 

al                     %.

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/objectius-del-pacte/
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https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#actions
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#actions
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#actions


EXERCICI A4
B— Debat les preguntes següents amb el grup classe i 
resumeix les conclusions a què arribeu a l’espai que trobaràs 
a continuació.

1— Penses que es compliran les dates i els objectius dels tres 
projectes anteriors? Per què?

2— Quina implicació hi ha de tenir la societat?
 I els representants polítics?

3— Hi ha altres actors implicats en la consecució
 d’aquestes propostes?

C— Reprodueix aquest vídeo i respon les preguntes 
següents: https://youtu.be/FT4B4GLrHdc 

1— Com has pogut veure, energèticament, el poble de                                 

                                    (Alemanya) és 100 % autosuficient.

2— En aquest poble generen electricitat principalment de

 tres maneres: el 80 % prové d’energia                                 ,

 el 15 % prové d’energia                                                             

 i el 4 % restant prové de                                      .

3— Una central elèctrica de biogàs utilitza                              

 que s’alimenten de biomassa.

4— Com es genera electricitat a partir del biogàs?

 Investiga-ho:

5— Segons el vídeo, a Alemanya un autoconsumidor o una

 comunitat que produeixi electricitat i injecti energia

 sobrant a la xarxa elèctrica rep uns ingressos

 determinats.Investiga si això també passa a Espanya.

6— Creus que la iniciativa d’aquest poblet és extrapolable

 a altres municipis similars de les nostres comarques?

 Per què?

7— I seria extrapolable a grans ciutats? Per què?



ACTIVITAT B

La petjada 
ecològica



EXERCICI B1
Cadascun de nosaltres consumeix recursos del planeta 
Terra per viure.
Enumera els recursos que utilitzes durant el teu dia a 
dia i dibuixa’ls:

Tots aquests recursos que 
utilitzem al llarg de la nostra 
vida generen uns residus. 
Escriu-ne el nom a continuació:



EXERCICI B2
Completa la definició de petjada ecològica amb 
les paraules adients:

La petjada ecològica es calcula a partir de

la quantitat d’emissions de                                                 

amb efecte d’hivernacle provocades de forma

directa o indirecta com a conseqüència

d’una activitat o                                                 humana.

Es mesura a partir de les                                           de CO2 

que es generen amb aquesta activitat.

Les unitats amb què s’expressa la petjada ecològica 

són tones d’emissions de                                            o bé 

hectàrees de territori que es necessiten per mantenir 

una persona o comunitat amb aquest ritme de 

                                                    .

Així doncs, la petjada ecològica és 

un                                                 de la superfície de sòl que 

cada persona, ciutat o territori necessita per obtenir 

els recursos que consumeix i alhora assimilar

els                                                               que genera.

EXERCICI B3
Assenyala com creus que evoluciona la teva petjada ecològica 
en cada cas:

consum    
infraestructura        
indicador      
gasos   

CO2     
tones    
residus

Disminueix S’incrementa

Si reciclo

Si utilitzo la bicicleta
en lloc de la moto

Si faig molts viatges amb avió

Si no reutilitzo la roba

Si ho llenço tot al
contenidor gris de rebuig

Si viatjo amb transport públic

Si compro fruita local
de temporada

Si adquireixo roba produïda
en països llunyans

Si faig servir paper reciclat

Si consumeixo
aigua embotellada

Si instal·lo plaques fotovoltaiques
per obtenir electricitat

Si faig servir una caldera
de biomassa per escalfar-me

La petjada ecològica...



EXERCICI B4
Escriu al costat de la imatge totes les fases del procés de la 
fabricació d’una samarreta en què es consumeix energia, des 
del moment en què es planta el cotó fins que la compres.
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EXERCICI B5 Calculating your ecological footprint

Go to the website https://www.footprintcalculator.org/ and 
answer the questions. When possible, add details to improve the 
accuracy of the calculation.

Write your results in the gaps:
Your personal Earth Overshoot Day:

If everyone lived like you, how many Earths would we need? 

Your Ecological Footprint (global hectares or gha): 

Your Carbon Footprint (CO2 emissions in tonnes per year): 

Your Carbon Footprint (% of your total Ecological Footprint): 

How do you feel?
Now you can compare your ecological footprint with the average 
in Spain. Is your ecological footprint higher or lower than the 
Spanish average?

You can compare it with other countries in the world.

Read some solutions to improve your ecological footprint. What 
solutions will you apply?

If you want, you can share your solution at

https://movethedate.overshootday.org/



ACTIVITAT C

#FridaysForFuture



EXERCICI C1
Mireu el reportatge següent, anomenat Un món diferent, 
i debateu amb el grup classe cadascuna de les quatre 
reflexions que es plantegen al llarg del vídeo.
https://vimeo.com/500359665

1— Enumera diferents situacions en què alliberem gasos amb 
 efecte d’hivernacle.

2— Com creus que ens afectaran els canvis explicats sobre
 el clima, el paisatge, les estacions o el nivell del mar?

3— Informa’t de les sequeres que hi ha hagut a Catalunya 
 els últims anys. De quines maneres podem fer front a 
 l’escassetat d’aigua?

4— Quines persones o organitzacions són referents en
 la lluita contra el canvi climàtic? Som a temps d’aturar o 
 frenar el canvi climàtic o bé només de mitigar-lo?

EXERCICI C2
La caldera de biomassa del teu centre educatiu ajuda a 
mitigar els efectes del canvi climàtic? Fixa’t en aquesta taula 
comparativa, busca informació a Internet sobre la biomassa 
i elabora una llista dels avantatges que té enfront d’altres 
formes d’energia que fem servir per escalfar-nos.

Biomassa
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Gasoil o 
querosè

Gas
natural

2 S’ha de 
transportar fins 
aquí a través de 
gasoductes.

2 Fa pudor.

1 S’extreu de 
països llunyans, en 
alguns dels quals 
hi ha monarquies 
absolutes.

1 Produeix més 
emissions de 
gasos amb efecte 
d’hivernacle que
el gas natural.

Mira els vídeos següents per veure 
si t’has oblidat d’algun avantatge 
important de la biomassa enfront dels 
inconvenients del gas natural, el gasoil i 
el querosè.

Llista de reproducció del YouTube

https://youtu.be/KgPwqHOzKII 

https://youtube.com/playlist?list=PLk6d0RAoDK4fUwnC4roeLEEfMNnEwMp1m


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 C3
Informa’t dels elements que formen la caldera de biomassa 
del teu centre educatiu i per a què serveix cadascun. Un 
cop els hagis identificat i en sàpigues l’equivalent en anglès, 
organitzeu-vos per fer la visita a la instal·lació amb petits grups 
i preferentment acompanyats de la persona encarregada del 
manteniment de la caldera.

Entrada
d’aigua de retorn 
(més freda)

Direcció de l’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua calenta

Circuit
primari

Circuit
secundari

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

Aigua
de retorn 
(més freda)

Aigua
calenta

Relaciona cada número amb els noms dels elements que hi ha a continuació:
Fuel        Feed Auger     Fuel Inlet   Heat Exchanger Air-Water*         
Ash Pan  Agitator Arms           Fuel Hopper Radiator or Fan Coil  
Control Panel    Buffer Tank  Burning Chamber

11

2

9

3

4

8

10

7

1

6

5

Bescanviador 
de plaques

aigua-aigua**

*El bescanviador aire-aigua es troba a l’interior de la caldera i no és 
possible veure’l. És la part que s’encarrega de bescanviar la calor de 
l’aire calent de la cambra de combustió a l’aigua del circuit. 
**Si la vostra caldera no té circuit secundari i es connecta directament 
al col·lector, no tindrà bescanviador de plaques aigua-aigua.



EXERCICI C4
Creació d’un acció #FridaysForFuture

Amb petits grups penseu una acció a fer que promogui l’ús de 
les energies renovables i que doni a conèixer solucions per 
frenar el canvi climàtic. Us proposem que investigueu quines 
mesures ha pres el vostre institut els darrers anys per ser 
energèticament més eficient. També podeu donar a conèixer 
a la societat la caldera de biomassa del vostre centre educatiu 
i els avantatges que té per al planeta utilitzar biomassa.

Propostes d’accions:
1— Elaborar i exposar un pòster o una pancarta que sigui
 visible al públic general (institut, Ajuntament, plaça…).
2— Gravar i editar un vídeo per penjar-lo al web del centre
 escolar o de l’Ajuntament i a les xarxes socials.
3— Preparar un àlbum de fotos o un fotomuntatge.
4— Fer una acció al carrer (manifestació artística,
 reivindicativa, teatral…); per fer-la, potser haureu de
 gestionar una instància a l’Ajuntament.
5— Elaborar una pancarta i penjar-la a un lloc visible.
6— Organitzar xerrades a classes de cursos inferiors.
7— Una combinació de les propostes anteriors o una nova
 proposta que se us acudeixi.

És important que pugueu recollir l’acció en format 
vídeo o foto i penjar-ho a través de les xarxes socials del 
vostre centre educatiu i/o Ajuntament amb l’etiqueta 
#FridaysForFuture o altres de similars per poder mostrar al 
món la vostra acció.

Alguns exemples d’etiquetes podrien ser:

@fridaysforfuture.girona
@fridaysforfuture
#fridaysforfuture
#fridays4future

#biomassa

@diputaciogirona
#DdGI

#canviclimàtic
#mediambient





 

Tu tens
l’energia


