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Formalment, l’energia és la capacitat que permet desenvolupar treball, és el
motor que fa funcionar el món. Per tal que hi pugui haver vida al nostre
planeta, cada dia el Sol ens fa arribar una quantitat de radiació que en forma de
llum i calor es fa indispensable per a l’existència dels éssers vius. També tot el
que ens envolta funciona gràcies a l’energia: la indústria, els serveis, el
transport, els electrodomèstics, la calefacció, la cuina i la il·luminació de les
nostres llars i ciutats. L’escola també és un centre de consum d’energia.
L’energia és imprescindible, però l’actual model energètic, basat en el consum
de combustibles fòssils esgotables, té repercussions ambientals indesitjables i
conseqüències econòmiques i sociopolítiques a nivell global.
El consum d’energia es pot reduir substancialment assumint senzilles pautes de
conducta sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida.

2. LES DIVERSES FONTS D’ENERGIA
Les diverses fonts d’energia es poden classificar en funció de si són renovables
o no renovables.
Les fonts d’energia renovable són aquelles que ens poden subministrar
energia de manera permanent perquè són inexhauribles a escala humana, com
ara el sol i el vent, o bé que es poden restituir fàcilment, com ara l’aigua i la
biomassa. Són doncs fonts d’energia renovable: l’energia solar, la hidràulica,
l’eòlica, la biomassa, la mareomotriu, l’energia de les onades i la geotèrmica.
Les fonts d’energia no renovable són aquelles que són disponibles de
manera limitada, i per tant, disminueixen a mesura que les consumim. Poden
ser d’origen fòssil, formades per la transformació de restes orgàniques
acumulades a la natura durant milions d’anys (ho són el carbó, el petroli i el gas
natural, també anomenats combustibles fòssils, per la seva alta inflamabilitat) o
d’origen mineral (com l’urani).
La diferencia entre energia primària i energia final
L’energia final és la que s’utilitza als punts de consum, per exemple,
l’electricitat, la gasolina, el gasoil, el gas natural o el butà.
La majoria d’aquestes fonts d’energia les obtenim a partir de la transformació
d’una altra font energètica, que és la que anomenem energia primària i que
obtenim directament de la natura.
Per exemple, l’electricitat (energia final) la podem obtenir a partir de diverses
fonts d’energia primària (l’energia hidràulica, la solar, la nuclear, el carbó, la
llenya, etc.); i la gasolina, el gasoil i el butà (energies finals) s’obtenen del
refinatge del petroli (energia primària).
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3. EL CONSUM ENERGÈTIC A CATALUNYA I A L’HOSPITALET
3.1. El consum d’energia a Catalunya
En comparar les dades de consum energètic de Catalunya amb les de la resta
del món, veiem que l’energia nuclear hi té un pes molt important, i també el
consum de petroli i derivats.
Consum d’energia primària a Catalunya
Renovables
Energia 3%
nuclear
24%

Consum d’energia primària al món

Carbó i
altres
2%

Carbó
23%

Renovables

14%
Energia
nuclear
7%

Petroli
51%

Gas
natural
21%

Gas natural
20%

Gràfic 1. Font: ICAEN.

Petroli
35%

Gràfic 2. Font: Agència internacional de l’Energia.

Dels tres sectors principals de consum (el transport, la indústria i el domèstic i
serveis), el que consumeix més energia és el transport (bàsicament tota prové
del petroli). En segon lloc, la indústria consumeix a parts iguals electricitat i
derivats del petroli. Per acabar, el sector de la llar i els serveis consumeix
bàsicament electricitat.
I si ens fixem en la producció d’electricitat, a Catalunya, la major part de
l’electricitat es produeix a les centrals nuclears, i en segon terme però amb
diferència, a les centrals hidroelèctriques.

3.2. El consum d’energia a L’Hospitalet
A l’Hospitalet de Llobregat (Auditoria Ambiental, 2002), el 99,22% de la
provisió energètica prové de l’exterior, la ciutat genera tan sols el 0,77% de
l’energia que consumeix.
Els següents diagrames de sectors ens mostren com es distribueix aquest
consum:
Consum d’energia final per sectors (any 2000).

Sector
domèsticcomercial
75%

Sector
industrial
13%

Comb. f òssils
86%

Elect ricit at
14%

Transport
12%

Gràfic 3 i Gràfic 4. Font: Auditoria ambiental de L’Hospitalet de Llobregat
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4. LA PROBLEMÀTICA DE L’ACTUAL MODEL ENERGÈTIC
4.1. La dependència i l’esgotament dels combustibles fòssils
Entre el 80 i el 90% del consum energètic del món, prové de recursos no
renovables, especialment els combustibles fòssils, i aquestes fonts tenen un
cicle de formació de milions d’anys, de manera que amb el ritme de consum
actual aviat s’acabaran esgotant.
Reserves:
• Carbó: 200-250 anys (principalment a EEUU, Rússia i Xina)
• Urani: 70-90 anys (principalment a Canadà, EEUU i Kazakhstan).
• Gas natural: 60-80 anys (principalment a Rússia, Iran i Qatar).
• Petroli: 40-50 anys (principalment a Aràbia Saudí, Irak i Kuwait).
Taula 1. Font: IDAE, 2004.

Si es manté l’actual model de consum, els recursos no renovables deixaran
algun dia d’estar disponibles, bé perquè se n’esgotaran les reserves o perquè la
seva extracció serà inviable econòmicament.
Aquesta elevada dependència energètica genera conflictes i importants riscos a
nivell sociopolític.
A Espanya s’importa més del 98% del petroli que es consumeix, el 60% del qual
es consumeix al sector del transport (Font: IDAE, 2004).
Als països poc o gens industrialitzats, l’estructura del consum energètic varia
radicalment, i una gran part de l’energia, sobretot la domèstica, prové de fonts
primàries renovables o potencialment renovables, com la llenya i el carbó
vegetal.

4.2. Els impactes ambientals
De la transformació, el transport i l’ús final de l’energia es deriven importants
impactes negatius per al medi ambient i la salut de les persones, a nivell local i
global.
En primer lloc, en l’explotació dels jaciments es produeixen residus i
contaminació d’aigües, sòls i atmosfera.
A nivell de transport i distribució d’energia per al consum, es generen impactes
associats a les línies elèctriques, els oleoductes i els gasoductes, i fins i tot es
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produeixen marees negres, amb dramàtiques
conseqüències per als ecosistemes i les economies
de les zones afectades.
També l’ús dels combustibles fòssils per generar
energia requereix un procés de combustió en
centrals tèrmiques per produir electricitat o,
localment, en calderes i motors per als vehicles.
Aquesta combustió genera CO2, que és el principal
gas responsable de l’efecte d’hivernacle, i també
emet altres gasos i partícules contaminants, amb
impacte sobre el medi ambient i la salut.
La producció i l’ús d’energia (indústria, llars i
transport) són les responsables principals de la
generació de CO2 per part de l’ésser humà.
D’altra banda, la generació d’electricitat en centrals
nuclears no produeix CO2, però sí que genera
elevats riscos de radiació i uns residus radioactius
perillosos i de difícil i costós tractament, que
perduraran milers d’anys i dels quals no
s’internalitza el seu cost.
L’efecte d’hivernacle i el canvi climàtic
La composició de l’atmosfera influeix en l’escalfament global del Planeta. La
radiació solar penetra a l’atmosfera terrestre i les molècules de determinats
gasos (principalment el CO2 i el metà CH4) impedeixen que una part d’aquesta
energia retorni a l’espai. Aquest fenomen natural s’anomena efecte
hivernacle, i permet la vida a la Terra tal i com la coneixem.
Però aquest equilibri natural es trenca quan la concentració d’aquests gasos
augmenta, ja que augmenta la radiació que queda retinguda a l’atmosfera de la
Terra. Aquest fet produeix un augment de la temperatura a nivell planetari, un
canvi climàtic al qual s’associen fenòmens com la desertització, la disminució
dels gels polars o les inundacions.

Esquema de
l’efecte hivernacle

Gràfic 5. Font: Agenda escolar europea 2003-2004 del medi ambient i el desenvolupament
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L’actual manera d’utilitzar l’energia no pot perllongar-se durant gaire temps
més; d’una banda, perquè la immensa majoria de fonts d’energia que utilitzem
avui no són renovables i s’esgotaran als propers 50-200 anys i, de l’altra, pels
importants impactes ambientals, econòmics i sociopolítics que genera aquest
model energètic.
És imprescindible doncs, adoptar mesures d’estalvi i d’eficiència energètica que
es puguin dur a terme sense sacrificar el nostre benestar i fomentar l’ús de
recursos energètics renovables.

5.1. L’estalvi i l’eficiència energètica, el millor consum
Cal ser responsables amb l’ús que fem de l’energia. El benestar no significa un
consum energètic cada cop més elevat, sinó disposar dels serveis necessaris al
moment adequat. La clau és tenir el màxim de serveis finals amb el mínim
consum d’energia. És a dir, un màxim d’eficiència amb un mínim d’impactes.
L’eficiència en el consum energètic ens proposa obtenir el màxim rendiment de
cada unitat d’energia utilitzada. Com més eficients siguin els nostres aparells de
consum, més energia estalviarem. Segons l’ICAEN, aplicant les tecnologies
disponibles, les llars catalanes poden estalviar entre un 25 i un 35% del
consum d’energia.
Són moltes les coses que podem fer per estalviar energia a les llars i a l’escola:
A nivell tèrmic: la calefacció i l’aigua calenta
La calefacció i l’aigua calenta suposen més de la meitat del consum domèstic
d’energia.
• Millorar l’aïllament. Un edifici ben aïllat redueix els costos de calefacció

•
•
•

•
•

entre un 20 i un 40%. A més, disminueixen les necessitats de refrigeració
a l’estiu.
Tancar bé portes exteriors i finestres per evitar que s’escapi l’escalfor de
l’interior.
Mantenir netes les superfícies dels radiadors i evitar situar-los davant de
mobles i obstacles que dificultin la transmissió de calor.
Mantenir la temperatura a 19-20ºC. És suficient per gaudir d’un confort
adequat durant el dia i mentre l’escola o la llar estiguin ocupades. Quan
l’habitacle estigui desocupat (i quan a casa es dorm), abaixeu la calefacció
a 16-17ºC. Reduir la temperatura un grau suposa un 8% d’estalvi
d’energia.
Utilitzar els termòstats i els rellotges programables per regular la
temperatura de la calefacció.
Alçar les persianes i obrir els porticons durant les hores d’assolellada per
aprofitar la calor del sol. A la nit, en canvi, abaixar les persianes i tancar
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els porticons perquè no es perdi escalfor a través de les finestres. La
calefacció solar i la llum natural són gratuïtes.
• Dutxar-nos en lloc de banyar-nos. Un bany consumeix tres cops més
energia que una dutxa.
• Fer un ús responsable de l’aigua calenta.
A nivell elèctric: la il·luminació i els aparells de consum
• Utilitzar equips de consum eficients (làmpades de fluorescent compactes
•
•
•
•

•
•
•
•

enlloc de bombetes incandescents, i aparells amb etiquetatge energètic A).
Els frigorífics són uns dels consumidors principals d’energia. Evitar situarlos prop d’una zona calenta o una font de calor com la cuina, el forn, etc.
Fer servir rentadores i rentavaixelles quan siguin ben plens, ja que
consumeixen pràcticament el mateix si són plens o mig buits.
Utilitzar les temperatures més baixes possibles per rentar.
Aïllar bé l’edifici per disminuir les necessitats de refrigeració a l’estiu (si
utilitzem aparells d’aire condicionat) i regular la temperatura de manera
raonable tenint en compte que el consum augmenta un 8% per cada grau
de temperatura que baixa.
Netejar regularment la superfície de les plaques elèctriques i els
cremadors de la cuina.
Aprofitar al màxim la llum natural.
Conservar netes les làmpades, les pantalles i les lluminàries. La brutícia
absorbeix la llum.
Evitar que restin llums encesos inútilment en aules o habitacions on no hi
ha ningú i fer el mateix amb la resta d’aparells, com ordinadors, televisors,
vídeos, aparells de música, etc.

5.2. Les energies renovables
La radiació solar, a la Terra és la causant dels diferents cicles naturals
precursors de les energies renovables.El nostre planeta rep una quantitat
d’energia solar anual que representa 4.500 vegades l’energia que es consumeix
en totes les activitats humanes.
L’aprofitament de les energies renovables té clars
avantatges respecte a la utilització de combustibles
fòssils: mentre no s’esgoti l’energia del Sol són
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• L’energia solar tèrmica: permet obtenir aigua calenta i calefacció a partir

de la radiació solar.
• L’energia solar fotovoltaica: permet aprofitar la llum solar per produir

electricitat.
• L’energia hidràulica: permet aprofitar, mitjançant un desnivell, l’energia

potencial continguda en la massa d’aigua que transporten els rius. Aquest
desnivell pot ser natural o es pot provocar artificialment amb la construcció
d’embassaments.
• L’energia eòlica: aprofitar la força del vent per realitzar treballs com

impulsar els molins de gra, bombar aigua dels pous o produir electricitat.
• L’aprofitament de la biomassa: obtenir calefacció o electricitat a partir

de la crema de llenya i residus forestals.
• L’energia

geotèrmica: aprofitar les fonts de calor de les aigües
subterrànies.

• L’energia mareomotriu: aprofitar l’energia potencial del desnivell entre

la marea alta i la baixa.
L’aprofitament de les energies renovables s’estén ràpidament a tot el món. El
constant augment de la demanda energètica als països desenvolupats i la
necessitat de proveir de serveis energètics bàsics als menys desenvolupats
n’han impulsat l’ús arreu del Planeta.

6. INICIATIVES DE PROMOCIÓ A L’HOSPITALET
L’ajuntament de L’Hospitalet està destinant esforços per millorar l’eficiència
energètica del municipi i el grau d’implantació d’energies renovables. Per
exemple, optimitzant les seves instal·lacions d’enllumenat públic, renovant la
xarxa elèctrica, proveint de sistemes d’energia solar les instal·lacions municipals
(8 existents i 2 en projecte) i utilitzant mesures de promoció, com l’anomenada
“ordenança solar”.
L’ordenança solar
El mes de desembre de 2002, el Ple de l’Ajuntament va aprovar aquesta
ordenança que regula la instal·lació de l’energia solar tèrmica, entre altres,
obligant els nous edificis de la ciutat a escalfar un mínim del 60% de l’aigua
calenta sanitària amb energia solar. També contempla la implantació d’aquesta
energia als nous edificis i poliesportius municipals.
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Actualment existeixen 8 instal·lacions municipals i 2 en projecte amb energia
solar tèrmica, i 7 existents i 2 en projecte amb solar fotovoltaica.
Des de l’aplicació de l’ordenança solar a L’Hospitalet (2003), les dades són les
següents:
• 164 edificis, 2.141 habitatges, 8.496 persones.
• El consum d’aigua calenta sanitària és de 256.929 litres/dia (93.779 m3/
•
•
•
•
•

any).
La demanda energètica total d’aigua calenta sanitària és de 3.500 MWh/
any.
La producció solar ha estat de 2.357 MWh/any.
La superfície solar actual és de 3.089 m2.
Representa una fracció solar global del 67%.
Això suposa evitar una emissió de 518.545 kg/any a l’atmosfera.

La concessió de subvencions per a la implantació d’instal·lacions
d’energia solar per a edificacions en què no és d’aplicació obligada
l’ordenança municipal solar.
L’Ajuntament de L’Hospitalet concedeix subvencions per l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar en el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat en
aquells supòsits en què no existeix la obligatorietat d’incorporar sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària de
conformitat amb les previsions de l’Ordenança Municipal solar, aprovada en Ple
el 20 de desembre de 2002.
L’any 2006, es subvencionen les següents actuacions:
• Les instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar tèrmica per a la
producció d’aigua calenta sanitària (ACS).
• Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
• Les ampliacions d’instal·lacions existents.
Queden exclosos d’aquestes subvencions:
• Projectes que entrin en l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança Solar o altre
normativa de caràcter obligatori.
• Instal·lació dels sistemes convencionals de suport.
• Obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans d’obrir-se
el termini de presentació de sol·licituds establert en la corresponent
convocatòria (veure base 9a).
• Aquells projectes que es pretenguin dur a terme en edificis fora de
l’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.
• Aquells en que els col·lectors no estiguin homologats per l’administració
competent.
Els beneficiaris que s’hi poden acollir són aquells que reuneixin els requisits
següents:
• Ser persones físiques o jurídico-privades.
• Ser comunitat de propietaris.
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7.3. Webs d’interès
Agència d’Energia de Barcelona, www.barcelonaenergia.com
Associació de Professionals d’Energies Renovables de Catalunya,
www.aperca.org
Energías renovables, www.energias-renovables.com
Institut Català d’Energia, www.icaen.net
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, www.idae.es
Xarxa d’Escoles Solars de Catalunya, www.xesca.net
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1. JUGUEM AL BINGO DE L’ENERGIA!
TIPUS D’ACTIVITAT: Motivació i reflexió
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Conèixer les idees prèvies de l’alumnat sobre la temàtica de l’energia.
• Distingir les fonts d’energia renovables i no renovables, els seus impactes
i reflexionar sobre la importància de l’energia en la nostra vida quotidiana.
• Conèixer les principals característiques de l’actual model energètic a
l’Hospitalet i a Catalunya.
• Promoure les ganes de saber més sobre l’energia de manera entretinguda
i suggerent.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Joc

ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
MATERIAL NECESSARI:
• Cartell per al professor El paisatge de l’energia
• 3 models de cartrons
• 21 targetes de les fonts d’energia i els seus impactes
• Una bossa per posar-hi les targetes
• Alguns elements (pedres, mongetes...) per utilitzar com a fitxes
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpia ampliada del cartell El paisatge de l’energia (DIN A1)
• Fotocòpies dels tres cartrons i repartir un sol cartró a cada alumne
• Targetes de les fonts d’energia i els seus impactes
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
L’activitat comença amb un joc de funcionament molt semblant al bingo,
amb
tres tipus de cartró diferents: un cartró té representades les fonts
d’energia renovables, l’altre les no renovables i els seus impactes, i l’altre
serveis de consum que ens ofereix l’energia. Quan el joc ha acabat els
alumnes s’agrupen en funció del cartró que tenen i parlen del seu contingut.
A partir d’aquests comentaris, s’enceta un debat sobre els impactes de
l’actual model energètic i quines fonts d’energia creuen que es consumeixen
a l’escola i a la ciutat en general. Finalment, de manera individual l’alumnat
haurà de respondre a un seguit de preguntes relacionades amb el tema.

Material per al professorat
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DURADA: Una o dos sessions

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Cada alumne/a tindrà un cartró de joc i 7 fitxes, i el mestre tindrà com a tauler
de joc el cartell El paisatge de l’energia.
El/la mestre/a barrejarà les targetes dins la bossa i després les traurà una per
una. Cada vegada que tregui una targeta dirà (cantarà) el que és, i la col·locarà
(o enganxarà) al cartell El paisatge de l’energia, damunt l’element representat.
Els alumnes que tinguin representat l’element cantat al seu cartró l’hauran de
tapar amb una de les fitxes. El joc continuarà fins que un grup aconsegueixi
tapar totes les caselles del cartró. Llavors es cridarà: bingo!

primària

Tot seguit es faran tres grups a l’aula: els alumnes s’agruparan en funció del
cartró que tenen. Cada grup haurà de descobrir què tenen en comú els
elements que hi ha al seu cartró, respondre a un seguit de preguntes i explicarho als altres. Un grup tindrà representats els recursos energètics no renovables
i els seus principals impactes, l’altre els renovables i l’altre els usos de l’energia.
A partir d’aquí, el mestre conduirà un debat per descobrir els coneixements
previs de l’alumnat sobre la gran quantitat de serveis que ens ofereix l’energia,
les diferents fonts energètiques i els seus impactes.
El mestre explicarà breument quins són els principals trets del model energètic
actual a Catalunya i l’Hospitalet i els seus principals impactes. A partir d’aquí,
s’explicarà la importància d’estalviar energia.
Finalment, es proposa a l’alumnat que, de manera individual, respongui a un
seguit de preguntes:
• Què ens ofereix l’energia?
• L’actual model energètic es basa principalment en el consum de fonts

d’energia no renovables. Quines són? Quins són els seus impactes
principals?
• Quins avantatges tenen les fonts d’energia renovables? Quins són?
• Per què és important que tots participem d’estalviar en consum d’energia?
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1. JUGUEM AL BINGO DE L’ENERGIA!
Jugarem a un joc que us en recordarà un de prou conegut... Però aquest és una
mica diferent... El bingo de l’energia!
Quan el joc hagi acabat, agrupeu-vos en funció del cartró de què disposeu per
tal d’esbrinar què tenen en comú els 7 elements que hi ha representats al
vostre cartró. Busqueu un nom per al vostre cartró i respongueu a les següents
preguntes:
Llista d’elements representats:
Nom del cartró: “...........................................................................”

primària

Què tenen en comú els elements del vostre cartró?

Els utilitzeu en la vostra vida quotidiana? Quan i com?

Sabeu si el seu ús genera impactes negatius? Quins?

Saps si hi ha alguna manera d’evitar o minimitzar aquests impactes?

Ara fixeu-vos en el tauler del joc El paisatge de l’energia, on veureu que hi ha
representats tots els elements.
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Quina relació tenen els elements del vostre cartró amb la resta d’elements
representats?

primària

Què ens ofereix l’energia?

L’actual model energètic es basa principalment en el consum de fonts d’energia
no renovables. Quines són? Quins són els seus impactes principals?

Quins avantatges tenen les fonts d’energia renovables? Quins són?

Per què és important que tots participem en l’estalvi de consum d’energia?
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Petroli

gas natural

Marea negra

Contaminació
transport

Central nuclear

EL BINGO DE L’ENERGIA!
Cartró 1

Carbó

Contaminació
indústria

Sol

Eòlica

Solar

Biomassa

Eòlica

Mareomotriu

Cartró 2

Geotèrmica

Cotxe

Avió

EL BINGO DE L’ENERGIA!
Cartró 3

Llar

Enllumenat
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Agricultura

Tren

primària

EL BINGO DE L’ENERGIA!

primària

LES TARGETES DEL JOC
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2. UNA MIRADA AL FUNCIONAMENT
ENERGÈTIC DE L’ESCOLA
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Primària

TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Treball de camp
DURADA: Dues sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
MATERIAL NECESSARI:
• Càmera de fotografiar
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat té l’objectiu d’introduir el coneixement del funcionament
energètic de l’escola i conèixer bones pràctiques per reduir-ne el consum. Es
tracta que, per grups, s’organitzin per recórrer l’escola, observar i fer
enquestes (si cal) per aconseguir el màxim d’informació sobre els aparells de
consum i hàbits que utilitzem per als següents usos: il·luminació, calefacció,
refrigeració i ventilació, aigua calenta i altres aparells de consum.
RECURSOS COMPLEMENTARIS:
• Consells pràctics per estalviar energia a la llar. Generalitat de Catalunya,
Institut Català d’Energia, 1993.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat consta de tres parts.
En una primera part, el mestre recordarà com havíem vist que l’energia ens
permet gaudir d’una infinitat de serveis, però que el seu consum també genera
una multitud d’impactes negatius, i que des de l’escola també som responsables
d’intentar minimitzar-los.
Material per al professorat
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Conèixer els principals usos energètics de l’escola i unes bones pràctiques
per a reduir-ne el consum.
• Identificar l’escola i tota la comunitat educativa com a col·lectiu
consumidor d’energia.
• Detectar aspectes millorables en el consum energètic del centre escolar.
• Despertar l’interès per observar i comprendre el funcionament de l’escola.
• Reflexionar sobre els propis hàbits de consum d’energia i promoure’n una
millora.

El mestre repartirà el material de l’alumnat i explicarà quins són els principals
usos de l’energia que fem a l’escola: la il·luminació, la calefacció, la refrigeració
i la ventilació, l’aigua calenta i altres consums (aparells com els ordinadors, TV,
vídeo, cuina, nevera, etc.). Cal tenir present que a aquests 5 usos podríem
afegir el de la mobilitat –l’energia que fem servir per desplaçar-nos– i també un
de darrer sobre el consum d’aigua i la generació de residus que, tot i que té
relació amb el consum d’energia, es tracta en dos dossiers específics.
A nivell de grup-classe, es llegirà punt per punt la llista de bones pràctiques per
a l’ús de l’energia, i es comentarà si es creu que a l’escola es du a terme, i qui
és o hauria de ser el responsable de fer-ho. Segur que hi haurà molts aspectes
sobre el funcionament de l’escola que els alumnes desconeixeran.

primària

La segona part de l’activitat consistirà a plantejar que per resoldre els dubtes
sorgits participarem en una tasca d’investigació, i d’aquesta manera podrem
proposar millores i responsabilitzar del consum energètic la comunitat
educativa. Es faran 5 grups i cadascun serà responsable d’investigar sobre el
funcionament d’un dels 5 principals usos de l’energia de l’escola: la il·luminació,
la calefacció, la refrigeració i la ventilació, l’aigua calenta i altres consums.
Abans d’iniciar el treball de camp, amb l’ajut d’una taula, es proposarà a cada
grup que planifiqui la seva investigació plantejant:
• llista de qüestions a investigar:
• Quins aparells de consum utilitzem per a aquest servei? (bombetes,

fluorescents, radiadors, estufes, aire condicionat, ventiladors, caldera de
gas, ordinadors, TV, etc.).
• Quin subministrament energètic s’utilitza? (electricitat, gas natural, gas
butà o metà...).
• A quins espais de l’escola ho fem servir?
• Qui ho utilitza?
• En fem un ús responsable?
• Hi ha responsable de manteniment?
• Problemes detectats
• Propostes de millora
• llocs de l’escola a visitar
• persones a qui poder preguntar (responsable de manteniment, cuiner,
director de l’escola, al personal de neteja, etc....)
Caldrà que cada grup exposi als altres el que han pensat, i que el mestre pugui
validar o corregir, si cal, les accions que pensen dur a terme.
Finalment, la tercera part de l’activitat consistirà en què cada grup pugui
disposar de temps per a fer el treball de camp. S’insistirà en la importància
d’aquesta feina, ja que servirà per proposar millores a tota l’escola. També se
suggereix el fet que l’alumnat pugui fer fotografies per il·lustrar el mural que es
planteja realitzar en l’activitat 3, que ha de mostrar els resultats d’aquest
treball.

26

Material per al professorat

2. UNA MIRADA AL FUNCIONAMENT
ENERGÈTIC DE L’ESCOLA
Com hem vist, l’energia ens permet gaudir d’utilitzar infinitud de serveis, però
també hem vist que el seu consum porta associats importants impactes
ambientals que podríem evitar minimitzant-ne el consum amb l’ús d’aparells de
consum eficient i amb l’ús d’energies renovables.
Com funciona l’escola? QUÈ PODEM FER DES DE L’ESCOLA PER ESTALVIAR
ENERGIA I CONTAMINACIÓ?

A l’escola, i a casa, consumim energia per satisfer diferents serveis. Aquests
serveis, els podríem dividir en 5 grans grups:
• il·luminació
• calefacció
• refrigeració i ventilació
• aigua calenta
• altres consums
Per a obtenir aquests serveis, podem disminuir el consum d’energia amb pautes
que sovint són molt senzilles de dur a terme. A continuació en llistem algunes
d’importants.
BONES PAUTES PER AL CONSUM ENERGÈTIC
Il·luminació:
• Utilitzar equips de consum eficients (làmpades de fluorescent compactes
en lloc de bombetes incandescents).
• Aprofitar al màxim la llum natural. La llum solar és gratuïta!
• Conservar netes les làmpades, les pantalles i les lluminàries. La brutícia
absorbeix la llum.
• Evitar que restin llums encesos inútilment en aules o habitacions on no hi
ha ningú.
Calefacció:
• Mantenir la temperatura a 19-20ºC. És suficient per gaudir d’un confort
adient durant el dia i mentre l’escola o la llar estiguin ocupades. Quan el
lloc estigui desocupat (i quan a casa es dorm), abaixeu la calefacció a 1617ºC. Reduir la temperatura un grau suposa un 8% d’estalvi d’energia.
• Utilitzar els termòstats i els rellotges programables per regular la
temperatura de la calefacció.
• Apujar les persianes i obrir els porticons durant les hores d’assolellada per
aprofitar la calor del Sol, i a la nit, en canvi, abaixar les persianes i tancar
els porticons perquè no es perdi escalfor a través de les finestres. La
calefacció solar és gratuïta!
Material per a l’alumnat
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En aquesta activitat i la següent, intentarem respondre a aquestes preguntes.

BONES PAUTES PER AL CONSUM ENERGÈTIC
Refrigeració i ventilació:
• Abaixar les persianes quan els rajos del Sol il·luminen de manera directa
les finestres.
• Aïllar bé l’edifici per disminuir les necessitats de refrigeració a l’estiu (si
utilitzem aparells d’aire condicionat) i regular la temperatura de manera
raonable (23-25ºC) tenint en compte que el consum augmenta un 8% per
cada grau de temperatura que baixa.
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Aigua calenta:
• Dutxar-nos en lloc de banyar-nos. El bany consumeix tres cops més
energia que una dutxa.
• Fer un ús responsable de l’aigua calenta.
• Obtenir l’aigua calenta a través d’una instal·lació d’energia solar tèrmica.
Altres consums:
• Utilitzar equips de consum eficients amb etiquetatge energètic A.
• Els frigorífics són uns dels consumidors principals d’energia. Evitar situarlos prop d’una zona calenta o una font de calor com la cuina, el forn, etc.
• Fer servir les rentadores i els rentavaixelles quan siguin ben plens, ja que
consumeixen pràcticament el mateix si són plens o mig buits.
• Netejar regularment la superfície de les plaques elèctriques i els
cremadors de la cuina.
• Evitar que restin aparells encesos inútilment quan no s’utilitzen, com
ordinadors, televisor, vídeo, aparell de música, etc.
A l’escola apliquem aquestes bones pautes?
Per saber-ne una mica més de tot plegat... HAUREM D’ORGANITZAR-NOS I
INVESTIGAR!!
Feu 5 grups a l’aula i cadascun serà responsable d’obtenir informació sobre un
d’aquests 5 tipus de consum energètic. Amb l’ajut de la següent taula feu una
llista de les coses que us cal esbrinar, llocs de l’escola que heu d’anar a veure i
persones a qui podeu preguntar. Penseu que les conclusions de tot el que
descobriu ens serviran després per plantejar millores. Així que... sigueu curiosos
i observadors!!
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Membres del grup:

Tipus d’ús energètic a analitzar:
Espais de l’escola
a visitar

Persones a entrevistar

Exposeu les vostres idees a la resta de la classe.
I al moment de passar a l’acció no us oblideu d’agafar paper i bolígraf per
apuntar, i feu fotografies (als aparells de consum, a les persones
entrevistades...). Tota aquesta informació després ens serà molt útil!

Material per a l’alumnat
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Llista de temes a esbrinar

3. MURAL DELS CONSUMS ENERGÈTICS
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Organitzar la informació recollida en el treball de camp sobre el funcionament energètic de l’escola.
• Explicar als altres les conclusions obtingudes en la investigació realitzada
en l’activitat 2.
• Reflexionar sobre els propis hàbits de consum d’energia i promoure’n una
millora.
• Fomentar la capacitat d’anàlisi i abstracció.
• Fomentar el treball en equip.

primària

TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Elaboració d’un mural
DURADA: Dues o tres sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Educació artística, visual i plàstica
MATERIAL NECESSARI:
• Les fotografies realitzades pels alumnes en l’activitat anterior
• Paper d’embalar
• Retoladors gruixuts
• Cola adhesiva
• Plànol de l’escola
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
L’activitat consisteix a fer que, per grups, l’alumnat organitzi la informació
recollida en el treball de camp i elabori un mural que mostri les observacions
i les conclusions. Posteriorment hauran d’explicar el mural a la resta de la
classe.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Com a continuació de l’activitat anterior, es demanarà a l’alumnat que s’agrupi
amb els seus companys del grup de recerca i se’ls proposarà de fer un mural
amb les conclusions de les observacions detectades sobre el tipus de consum
energètic estudiat (la il·luminació, la calefacció, la refrigeració i la ventilació,
l’aigua calenta i altres aparells de consum).
Com a pas previ a fer el mural i per ajudar a estructurar les idees, caldrà que
cada grup ompli el quadre-resum proposat al material de l’alumne.
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3. MURAL DELS CONSUMS ENERGÈTICS
En la darrera activitat vau realitzar una tasca de recerca sobre el consum
energètic de l’escola. Ara es tractarà de mostrar als altres, en forma de mural,
tot allò que vau observar.
Cada grup ha d’elaborar un mural. Us pot ajudar omplir abans aquest quadre
resum:

Tipus d’ús:................................................
Quins aparells de consum utilitzem per a aquest servei? (bombetes,
fluorescents, radiadors, estufes, aire condicionat, ventiladors, caldera de gas,
ordinadors, TV, etc.).

A quins espais de l’escola ho fem servir?

Qui ho utilitza?

En fem un ús responsable?

Hi ha responsable de manteniment?

Problemes detectats:

Propostes de millora:

Material per a l’alumnat
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Quin subministrament energètic s’utilitza? (electricitat, gas natural...).

Podeu utilitzar les fotografies que vau fer als aparells de consum d’energia i a
les persones entrevistades. També podeu demanar un plànol de l’escola al
professor per ubicar l’àmbit del vostre estudi.
Un cop hagueu acabat els vostres murals, exposeu-los i expliqueu-los a la resta
de companys i companyes.
Apunteu els problemes detectats i les solucions proposades pels vostres
companys en la resta d’usos de l’energia a l’escola:
Tipus d’ús:................................................
Problemes detectats:

primària

Propostes de millora:

Tipus d’ús:................................................
Problemes detectats:

Propostes de millora:

Tipus d’ús:................................................
Problemes detectats:

Propostes de millora:
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4. PASSEM A L’ACCIÓ!!!
TOTS TENIM MOLT A FER!!!
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’Acció
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Fer una llista de propostes d’acció per millorar l’ús de l’energia al centre
educatiu.
• Millorar els hàbits de consum energètic en l’àmbit domèstic.
• Defensar i argumentar les opinions pròpies.
• Respectar el torn de paraula i les opinions dels i les companys/es.
• Fomentar el treball en grup.

DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de Propostes de millora
• Fotocòpies de Fitxa d’Acció
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat, i després de conèixer com funciona el consum energètic
de l’escola i quines són les principals problemàtiques i qüestions a millorar,
l’alumnat ha de pensar en propostes de millora que puguin ser aplicables a
la realitat del centre. A través del debat, s’arribarà a una llista de les cinc
propostes prioritàries. Per a cada proposta s’haurà d’omplir una fitxa
descriptiva.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Una vegada l’alumnat ja ha conegut com funciona el consum energètic del
centre i quines són les principals problemàtiques i qüestions a millorar, és l’hora
de passar a l’acció fent propostes de millora que siguin viables per aplicar al
centre.
El professor demanarà a l’alumnat que, en grups de quatre o cinc persones,
facin una llista de deu propostes per a la millora del consum energètic de
l’escola (és important també incorporar propostes de consum responsable i
hàbits individuals).

Material per al professorat
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TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Anàlisi i debat

Posteriorment es posaran en comú les deu propostes de cada grup i, a través
del debat, es concretaran les deu propostes que puguin ser més importants o
prioritàries.
Per a cadascuna de les accions consensuades hauran d’omplir una Fitxa d’Acció.
L’alumnat haurà de prioritzar les propostes. És a dir, ordenar-les de la més
important i factible de realitzar a la menys important o més difícil de dur a
terme. S’haurà de tenir en compte la dificultat d’aplicació, el temps d’execució,
els costos, etc.
La informació que cal completar a la Fitxa d’Acció és la següent:
• Quines persones necessitarem? (recursos humans necessaris: tècnics o
•
•
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•
•
•
•

professionals, persones no especialitzades...).
Quins materials utilitzarem? (recursos materials: elements, materials,
aparells i instruments...).
Quants diners necessitarem? (recursos econòmics: cost de preparació, de
realització i manteniment de la millora).
Qui hi estarà implicat? (persones implicades).
Quan ho farem? (període d’implantació, d’execució i d’obtenir millores).
Què esperem de les millores? (millora esperada i repercussió per a les
persones, per al centre i per al medi ambient).
Observacions: dificultats i oportunitats (cultura del centre, campanyes
d’institucions, beques i ajuts, persones aprofitables...).

De la llista resultant, l’alumnat es comprometrà a vetllar per l’aplicació i el
seguiment i l’avaluació de les cinc primeres accions.
Caldrà definir els indicadors de valoració de les accions. Cal tenir en compte el
major nombre d’aspectes possible a l’hora de valorar les propostes. Per a l’èxit
de les millores és molt important que la valoració de les propostes sigui al més
ajustada i realista possible, ja que una desviació important entre el que es
proposa i el valor real que tindrà per al centre o les possibilitats de portar-les a
terme, ja sigui per desconeixement o per error, conduiria a un Pla d’Acció
impossible o ineficient.
El professorat proposarà de crear una Comissió en la qual s’impliquin diferents
membres de la comunitat educativa i en la qual totes les persones que en
formin part es coresponsabilitzin de fer realitat les tres accions que han escollit
els alumnes. Aquesta comissió haurà de tenir poder decisori sobre pressupostos
i millora d’infraestructures de l’escola. També serà l’encarregada de validar i
aprovar les tres accions que proposi l’alumnat.
Per acabar, el professorat demanarà a l’alumnat que faci un esforç per adaptar
les deu accions de millora escollides inicialment a l’àmbit domèstic. És a dir,
quines millores en la gestió familiar de l’energia es podrien introduir a casa
seva. Individualment, cada alumne s’haurà de comprometre a realitzar-ne un
mínim de tres.
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4. PASSEM A L’ACCIÓ!!!
TOTS TENIM MOLT A FER
Ha arribat l’hora de passar a l’acció. Ja coneixeu quin tipus d’energia es
consumeix a l’escola, qui la consumeix, quines són les bones pràctiques de
consum, hem detectat els principals problemes i també hem apuntat algunes
solucions. Ara és el moment que, a partir de tota aquesta informació, concretem
quines millores volem proposar que es duguin a terme a l’escola i com podem
participar tots en l’estalvi del consum d’energia, i per tant, estalviar en
contaminació i diners!
En grups de 4 o 5 persones penseu en deu accions que es poden fer a l’escola
per millorar el consum energètic (penseu amb l’adquisició d’equips de consum
eficient, canvi d’hàbits, aprofitament d’energies renovables, etc...).
Propostes del grup:

primària

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poseu en comú les propostes de cada grup i a través del debat busqueu les deu
propostes en què estigueu d’acord. Per a cada acció ompliu la Fitxa d’Acció, on
es demana una breu descripció de l’acció, el temps que es necessita per dur-la a
terme, el grau de dificultat, el cost econòmic que representa, les persones que
hi estan implicades, etc.
En funció de tots aquests criteris prioritzeu, de més important a menys
important, les deu mesures que heu proposat.

Material per a l’alumnat
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Mesures consensuades i prioritzades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

primària

9.
10.

Quines són les cinc accions prioritàries que us comprometeu a dur a terme?
1.
2.
3.
4.
5.
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Ara penseu, individualment, l’ús que feu de l’energia a casa vostra i intenteu
traslladar les deu accions anteriors a l’àmbit domèstic. Podeu adaptar-les o
modificar-les si cal.
Mesures domèstiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

primària

8.
9.
10.

Material per a l’alumnat
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FITXA D’ACCIÓ

NÚMERO DE
L'ACCIÓ
TÍTOL

Espais afectats

Què farem?

primària

Quines persones
necessitarem?
Quins materials
utilitzarem?
Quants diners
necessitarem?
Qui hi estarà
implicat?
Quan ho farem?

Qui ho farà?
Qui ho
controlarà?
Què esperem de
les millores?
Com controlarem
les millores?
OBSERVACIONS
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5. EXPOSICIÓ EL MÓN DE
L’ENERGIA A L’ESCOLA
TIPUS D’ACTIVITAT: Plà d’acció
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Sensibilitzar i conscienciar els membres de la comunitat escolar sobre la
importància de l’ús racional de l’energia.
• Difondre propostes d’estalvi en el consum energètic i l’aprofitament de les
energies renovables.
• Fomentar, a l’escola i a casa, l’hàbit de l’ús racional de l’energia.
• Aprendre a utilitzar eines de presentació artística.

DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Educació artística, visual i plàstica
MATERIAL NECESSARI:
• Retoladors de colors
• Paper d’embalar
• Cola adhesiva
• Tisores
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat l’alumnat elaborarà una exposició per donar a conèixer
a la resta de l’escola, el treball realitzat i les accions proposades, i també
haurà de realitzar un fulletó proposant mesures d’estalvi energètic per a
l’àmbit domèstic.

Material per al professorat
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primària

TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Elaboració d’una exposició

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
En aquesta activitat es desenvoluparà una acció concreta per millorar la gestió
energètica de l’escola, principalment a través de la sensibilització i la
conscienciació dels membres de la comunitat educativa i la difusió d’hàbits i
comportaments per a l’ús racional de l’energia.
L’acció consistirà a elaborar una exposició sobre la feina que el grup ha
realitzat. Els continguts de l’exposició es podrien estructurar en sis blocs:
• Explicar quines són les fonts d’energia renovables i quines són les fonts
•

•

primària

•
•
•

d’energia no renovables.
Explicar les diferències entre l’aprofitament de les fonts d’energia
renovables i no renovables i els impactes de l’actual model energètic, basat
en el consum de fonts d’energia no renovables.
El consum energètic de l’escola (s’aprofitaran els murals ja realitzats pels
alumnes en l’activitat 3).
Explicar les 10 propostes proposades en l’activitat 4 per millorar el consum
energètic de l’escola.
Explicar quin és el Pla d’Acció per a les 5 accions prioritzades en l’activitat
4.
Explicar com pot contribuir tothom a l’estalvi energètic amb les seves
accions individuals tant a l’escola com a casa.

Es dividiran els alumnes en 5 grups, i cada grup s’encarregarà d’elaborar els
continguts d’una part de l’exposició (excepte la part del punt 3, ja que
s’aprofitaran el mural ja fet) que caldrà acompanyar de dibuixos i fotografies.
A més a més, l’alumnat elaborarà una caixa de
cartró on digui “Bústia de suggeriments”, per poder
recollir propostes i idees de la resta de la comunitat
educativa relacionades amb les propostes del Pla
d’Acció o amb qualsevol altre aspecte que tingui a
veure amb la millora de la gestió de l’energia al
centre.
El professorat s’encarregarà de trobar el lloc del
centre adequat per mostrar l’exposició a la comunitat
educativa.
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5. EXPOSICIÓ EL MÓN DE
L’ENERGIA A L’ESCOLA
Per a reduir el consum d’energia i aconseguir que les nostres propostes
funcionin, és molt important que aquesta informació es difongui i que el màxim
de persones s’impliquin en un projecte comú.
Us proposem elaborar una exposició com a instrument de conscienciació i
sensibilització dels diferents membres de la comunitat educativa, que alhora pot
complir la funció de fomentar la participació de la gent.
L’exposició hauria de poder mostrar informació sobre els següents temes que
hem estat treballant aquests dies:

•
•
•
•
•

d’energia no renovables i els seus principals avantatges i inconvenients.
Explicar com és l’actual model energètic, basat en el consum de fonts
d’energies no renovables, i el seus principals impactes.
Explicar com usem l’energia a l’escola. Aquesta part ja la teniu feta: podeu
aprofitar els murals de la vostra investigació ja preparats.
Explicar les 10 propostes que vàreu pensar per a millorar el consum
energètic de l’escola.
Explicar quin és el Pla d’Acció per a les 5 accions prioritzades en l’activitat
4.
Explicar com pot contribuir tothom a l’estalvi energètic amb les seves
accions individuals tant a l’escola com a casa.

Ja teniu fets murals sobre el consum energètic de l’escola (a l’activitat 3), per
tant, ens haurem d’organitzar per fer la resta de l’exposició!
Feu 5 grups, i cadascun haurà de preparar una part de l’exposició. Penseu fer-la
al màxim d’entenedora i atractiva: podeu fer-hi dibuixos que ajudin a
representar el que expliqueu o bé enganxar-hi fotografies.
Juntament amb l’exposició, amb una caixa de cartró, prepareu una bústia de
suggeriments i acompanyeu-la d’un cartellet on es demani a tota la gent que us
faci arribar idees, suggeriments i propostes per millorar l’ús de l’energia a
l’escola.

Material per a l’alumnat
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• Explicar quines són les fonts d’energia renovables i quines són les fonts

6. ESTALVIEM ENERGIA I
CONTAMINACIÓ?
TIPUS D’ACTIVITAT: Avaluació i seguiment
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Dissenyar un mètode per a l’avaluació i el seguiment de les accions
prioritàries definides al Pla d’Acció.
• Conèixer la participació i la implicació de la comunitat educativa en el
procés d’aplicació de les accions.
• Utilitzar indicadors que permetin conèixer els resultats de les accions
realitzades.
• Comprovar la realització de les propostes.

primària

TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Murals de seguiment
DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Matemàtiques
MATERIAL NECESSARI:
• Paper d’embalar
• Retoladors gruixuts de colors
• Gomets de color verd, groc i vermell
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
Per a cadascuna de les accions prioritàries, l’alumnat prepararà un mural i el
penjarà a les parets de la seva aula. Periòdicament es farà el seguiment de
cadascuna d’aquestes tres accions i se’n calcularan els indicadors associats.
Al mural es marcarà amb gomets de colors l’estat de cada acció.
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Per tal de poder fer un seguiment i una avaluació periòdica de l’estat d’execució
de cadascuna de les cinc accions que l’alumnat ha escollit (Activitat 4), es
proposarà fer cinc murals (un per acció) que es puguin penjar a la classe i que
permetin, de manera visual, conèixer el grau d’aplicació del Pla d’Acció.
Cadascun dels murals haurà de reproduir la Fitxa d’Acció, que es va omplir a
l’activitat 4, i afegir:
• Els indicadors de seguiment de cadascuna de les accions que es considerin

L’alumnat recollirà les dades dels indicadors i l’estat d’aplicació de l’acció en la
Fitxa d’Avaluació de les Accions. En el cas que els indicadors d’una mateixa
acció requereixin periodicitats diferents per a la recollida de dades, caldria fer
les modificacions necessàries.
Periòdicament es revisarà l’estat d’aplicació de l’acció i s’enganxarà al quadre
corresponent:
• Gomet verd: si l’acció evoluciona positivament.
• Gomet groc: si l’acció no evoluciona.
• Gomet vermell: si els indicadors mostren que l’acció realitzada està

aturada o mostra resultats negatius.
Per a cada acció hi ha d’haver un grup de persones responsables de realitzar el
càlcul dels indicadors que es demanen. Aquest grup de persones pot anar
variant periòdicament per tal que tot l’alumnat hi pugui participar.

Material per al professorat
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oportuns.
• Un quadre on es pugui mostrar de manera visual l’estat d’aplicació de
cadascuna de les accions.
• Un quadre on es mostri, de manera gràfica, l’evolució dels indicadors de
seguiment (taules, esquemes, etc.).

6.
ESTALVIEM
CONTAMINACIÓ?

ENERGIA

I

Durant les darreres setmanes heu estat protagonistes de diverses accions
orientades a fomentar l’ús responsable de l’energia que es consumeix a l’escola.
D’una banda, heu fet propostes i les heu donat a conèixer a la resta de l’escola
perquè tothom les conegui i hi participi. I, d’altra banda, us heu compromès a
realitzar tres accions concretes.
Però després del compromís arriba el moment de dur a terme les accions
escollides. Com a promotors d’aquestes accions, heu de vetllar també per la
seva aplicació i conèixer-ne i valorar-ne els resultats.
Us proposem que feu cinc murals, un per a cada acció, i que els pengeu en un
lloc ben visible a la vostra classe.

primària

A cada mural podeu incloure:
• Una reproducció de la Fitxa d’Acció que vau omplir per a cadascuna de les

accions a l’Activitat 4.
• Un quadre per anotar les dades del càlcul dels indicadors que vau escollir
per a cada acció i per anotar l’estat d’aplicació de l’acció (per mitjà de
gomets).
• Un gràfic que mostri de manera visual l’evolució dels indicadors que heu
calculat.
Al requadre “Grau d’aplicació” haureu d’enganxar gomets de colors de la
manera següent:
• Gomet verd: si l’acció evoluciona positivament.
• Gomet groc: si l’acció no evoluciona.
• Gomet vermell: si els indicadors mostren que l’acció realitzada està

aturada o mostra resultats negatius.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS
NÚMERO DE L’ACCIÓ
TÍTOL
S’ha portat a terme?

SÍ

NO

Quan es va portar a
terme?
Qui l’ha portat a terme?
Qui l’ha controlat?
Quant ha costat?

Diners:
Temps:
Dificultat:

Quina era la situació
abans de l’acció

Valor inicial (data

/

/

)

Indicador 1:

primària

Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:
Quina és la situació després de l’acció al llarg
del temps

Valor 1
Data
Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:

Grau d’aplicació

Què caldria canviar de
l’acció realitzada?

Què cal fer ara?

OBSERVACIONS
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Valor 2

Valor 3

Valor 4
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primària
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Secundària

48

secundària

1. UN PLANETA QUE S’ESCALFA...
TIPUS D’ACTIVITAT: Motivació
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Conèixer les idees prèvies de l’alumnat sobre la temàtica de l’energia.
• Reflexionar sobre la importància de l’energia en la nostra vida quotidiana.
• Conèixer les principals característiques de l’actual model energètic a
L’Hospitalet i a Catalunya i els seus principals impactes negatius.
• Entendre com les accions locals tenen conseqüències a nivell global.
• Responsabilitzar-se de la cura de l’entorn.
• Promoure les ganes de saber més sobre l’energia.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Lectura i anàlisi d’un article
• Debat
DURADA: Una o dues sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Ciències socials
• Tecnologia
• Llengua catalana
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
L’activitat comença arran de la lectura conjunta d’un article sobre el canvi
climàtic, a partir del qual es proposa a l’alumnat que respongui a tot un
seguit de qüestions amb l’objectiu de conèixer les idees prèvies sobre les
fonts d’energia, els seus principals impactes i les característiques de l’actual
model energètic.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Després de la lectura, es proposarà a l’alumnat que respongui a un seguit de
preguntes dirigides a la comprensió lectora de l’article i a conèixer les idees
prèvies de l’alumnat.
Es posaran en comú les respostes dels alumnes, i el professor resoldrà els
dubtes que puguin haver sorgit. El/la professor/a explicarà quins són els
principals trets del model energètic actual a Catalunya i L’Hospitalet i els seus
principals impactes.
Material per al professorat
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Secundària

De manera conjunta es llegirà l’article Canvi climàtic? Quin canvi?, de Pere
Busquets, professor de la Càtedra UNESCO de sostenibilitat, sobre el canvi
climàtic i la importància de les accions individuals per contribuir a l’estalvi
energètic.

1. UN PLANETA QUE S’ESCALFA...

secundària

Heu sentit parlar del canvi climàtic? Sabeu de què es tracta? I quina relació té
amb les actuacions de l’ésser humà? I amb el consum d’energia?
Llegiu amb atenció l’article següent...

Per què és important l’energia en la nostra vida quotidiana?
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Quina relació hi ha entre el consum d’energia i les emissions de CO2?

Què és l’efecte hivernacle?

Què causa el canvi climàtic?

Secundària

Què saps dels efectes del canvi climàtic?

Què vol aconseguir l’acord de Kyoto?

Material per a l’alumnat
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Per què creus que l’autor diu que pot haver-hi interessos en la gent que nega
el canvi climàtic?

Quines energies renovables coneixes?

Quin paper poden jugar les energies renovables per aconseguir l’acord de
Kyoto?

secundària

Per què és important que tots fem accions per contribuir a l’estalvi energètic?
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2. FEM D’AUDITORS ENERGÈTICS (I)
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Conèixer els principals usos de l’energia i quins són els subministraments
energètics del centre.
• Calcular el consum energètic total del centre i les emissions contaminants
més importants associades a aquest consum.
• Identificar l’escola i tota la comunitat educativa com a col·lectiu
consumidor d’energia.
• Despertar l’interès per observar i comprendre el funcionament de l’escola
i l’entorn.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Treball a classe
• Treball de camp
DURADA: Dues sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Ciències socials
• Tecnologia
• Matemàtiques
MATERIAL NECESSARI:
• Factures del darrer any dels diferents subministraments energètics del
centre (gas natural, electricitat, etc.).
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat té l’objectiu de conèixer els consums energètics més
importants de l’escola.

El/la professor/a recordarà com havíem vist que l’energia ens permet gaudir
d’una infinitat de serveis, però que el seu consum també genera una multitud
d’impactes negatius, alguns a nivell global, com el canvi climàtic, i explicarà
com des del centre també som responsables d’intentar minimitzar-los. A partir
d’aquí, explicarà que en aquesta activitat i la següent els alumnes es
convertiran en auditors energètics tot intentant conèixer com funciona la gestió
de l’energia al centre educatiu.
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Secundària

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

El/la professor/a explicarà quins són els principals usos de l’energia que fem al
centre i a casa: la il·luminació, la calefacció, la refrigeració i la ventilació, l’aigua
calenta, la cocció d’aliments i altres consums (aparells com els ordinadors, TV,
vídeo, nevera, etc.). Cal tenir present que a aquests 6 usos podríem afegir el de
la mobilitat –l’energia que fem servir per desplaçar-nos– i un de darrer sobre el
consum d’aigua i la generació de residus que, tot i que té relació amb el consum
d’energia, es tracten en dos materials específics.
Es faran 6 grups per esbrinar al màxim sobre aquests 6 usos. Cada grup haurà
d’esbrinar a quins espais de l’institut s’utilitzen, i quin és el subministrament
energètic que els permet (gas, electricitat, gas butà, gas propà, energia
solar....). Es deixarà una estona perquè l’alumnat pugui recórrer el centre,
preguntant, si cal, a professorat i responsables de manteniment per a esbrinarho. Caldrà que se’n posin en comú els resultats, que n’omplin una taula-resum i
que responguin a un seguit de preguntes.
Una segona part de l’activitat consisteix a omplir una taula amb els consums del
darrer any de cada subministrament energètic. Del consum de gas natural i
electricitat podrem obtenir les dades a través de les factures, o bé amb la
lectura dels comptadors. Per conèixer el consum d’altres subministraments (gas
butà, propà, etc.) caldrà saber les bombones o unitats utilitzades.
Caldrà omplir les dades de consum, i obtenir el total de l’any per a cada
subministrament. A través d’una taula d’equivalències, l’alumnat podrà obtenir
el total de consum del centre en kW/h.
Es proposarà que, amb aquestes dades, facin un diagrama sectorial sobre
l’estructura del consum energètic del centre (del consum energètic total, quin %
prové de l’electricitat, quin % del gas natural, etc.).

secundària

Per acabar, a partir de la Taula d’emissions associades al consum d’energia,
l’alumnat calcularà les emissions de CO2, SO2, NOx i pols associades al consum
energètic del centre al darrer any.
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2. FEM D’AUDITORS ENERGÈTICS (I)
El consum d’energia és necessari per al desenvolupament de les societats, però
sabem que l’actual model energètic, basat en el consum de combustibles fòssils,
genera repercussions ambientals a nivell local i planetari i que aquestes fonts
d’energia no renovables s’exhauriran en pocs anys.
Podem minimitzar el consum d’energia amb l’ús d’aparells de consum eficient, i
reduir els impactes dels combustibles fòssils amb l’ús d’energies renovables,
com l’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta i la calefacció; l’energia solar
fotovoltaica per a obtenir electricitat, i aprofitant al màxim l’energia solar
passiva per a la il·luminació i el confort tèrmic.
Com funciona l’escola? És eficient energèticament? Podríem obtenir els mateixos
serveis estalviant energia? Podríem utilitzar energies renovables?
En aquesta activitat i la següent, intentarem aproximar-nos a la resposta a
aquestes preguntes: FAREM D’AUDITORS ENERGÈTICS.

Feu 6 grups per esbrinar al màxim sobre aquests usos. Per començar, cada grup
haurà d’investigar a quins espais de l’institut utilitzem energia (aules,
passadissos, gimnàs, laboratoris, cuina, pati, etc.) i quin és el subministrament
energètic (la forma en què utilitzem l’energia: gas, electricitat, gas propà, gas
butà, energia solar...) que ens ofereix l’ús dels diferents serveis.
Feu un recorregut pel centre i pregunteu als professors i els responsables de
manteniment per esbrinar-ho. Agafeu paper i boli i en tornar omplireu aquesta
taula amb les vostres observacions i les dels altres grups.
Material per a l’alumnat
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A l’escola, i a casa, consumim energia per satisfer diferents serveis. Aquests
serveis els podríem dividir en 6 grans grups: il·luminació, calefacció, refrigeració
i ventilació, aigua calenta, cocció d’aliments i altres consums (ordinadors, vídeo,
nevera, etc.).

Fixeu-vos en la taula i responeu a les següents preguntes:
Ús energètic

Espais del centre on ho utilitzem

Subministrament
energètic

Il·luminació
Calefacció
RefrigeracióVentilació
Aigua calenta
Cocció
d’aliments
Altres

Quins són els subministraments més utilitzats al centre?

Hi ha alguns usos en què utilitzem fonts d’energia renovables (total o
parcialment)? Quins?

Quin va ser el consum anual global de l’any passat d’electricitat, gas natural i
altres subministraments energètics? Per respondre-ho necessitem recopilar les
dades de consums de cada subministrament energètic. Del consum d’electricitat
i gas natural podrem obtenir les dades a través de les factures o bé amb la
lectura dels comptadors. Per als altres subministraments, caldrà saber les
bombones o les unitats utilitzades.

Mesos
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Consums

1

2

3

4

5

6

7

Total
8

9

10

11

12

Total en
KW/h

Electricitat
(KW/h)
Gas natural
(m3)
Altres (1)
(1) Especifiqueu si es tracta de gas butà, propà, fuel...

56

Material per a l’alumnat

Quan tingueu el consum total anual, amb l’ajut de la taula d’equivalències
d’unitats d’energia, convertiu la xifra a la unitat energètica KW/h, així tindrem el
consum total en kW/h sumant la columna final.
Taula d’equivalències d’unitats d’energia

1kW/h

KW/h
1,0

1m3 (gas n.)
0,086

1m3 (butà)
0,25

1m3 (propà)
0,21

1m3 (gas n.)

11,6

1,000

0,34

0,42

1m (butà)

33,7

2,900

1,00

1,21

1m3 (propà)

27,9

2,400

0,82

1,00

1 Tep

11,6

1,000

0,34

0,42

3
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Dibuixeu un diagrama sectorial sobre l’estructura del consum energètic del
Centre.
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Amb les dades que ja tenim sobre els consums totals d’energia de l’institut per
a cada subministrament energètic del centre, i amb la taula que s’adjunta
d’emissions associades a cada tipus de subministrament, podrem saber la
contaminació atmosfèrica associada al consum energètic de l’institut.
Taula d’emissions associades al consum d’energia (en g/KW/h).
Subministrament
energètic

CO2

SO2

NOx

Pols

Gas natural

223

0,0097

0,178

0,0014

Gas-oil

300

0,3230

0,242

0,0094

Electricitat

584

0,3970

0,409

0,0332

Carbó

339

1,8040

0,224

0,2010

Calculeu les emissions totals per a cada subministrament energètic (en kg/any).
Subministrament
energètic

CO2

SO2

NOx

Pols

Electricitat
Gas natural
Altres (1)
Altres (1)
Total
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Especifiqueu si es tracta de gas butà, propà, fuel...
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3. FEM D’AUDITORS ENERGÈTICS (II)
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Conèixer el funcionament dels principals usos energètics del centre i
bones pràctiques per reduir-ne el consum.
• Valorar el grau d’eficiència dels principals aparells de consum.
• Detectar aspectes millorables en el consum energètic del centre educatiu.
• Conèixer el funcionament de l’energia solar tèrmica i l’energia solar
fotovoltaica i la seva aplicabilitat al centre.
• Identificar l’escola i tota la comunitat educativa com a col·lectiu
consumidor d’energia.
• Despertar l’interès per observar i comprendre el funcionament del centre.
• Reflexionar sobre els propis hàbits de consum d’energia i promoure’n una
millora.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Treball de camp
DURADA: Tres sesions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Ciències socials
• Tecnologia
• Matemàtiques
MATERIAL NECESSARI:
• Càmera de fotografiar si és possible

RECURSOS COMPLEMENTARIS:
• Consells pràctics per estalviar energia a la llar. Generalitat de Catalunya,
Institut Català d’Energia, 1993.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat consta de quatre parts. La primera part consistirà a llegir
conjuntament punt per punt, la llista de bones pràctiques per a l’ús de l’energia,
i es comentarà si es creu que a l’escola es du a terme, i qui és o hauria de ser el
Material per al professorat
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BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat té l’objectiu de conèixer bones pràctiques per reduir el
consum energètic i observar si a l’institut es duen a terme. Es tracta que,
per grups, s’organitzin per recórrer l’escola, observar i fer enquestes (si cal)
per aconseguir el màxim d’informació sobre els aparells de consum i quins
són els hàbits de la comunitat educativa en el consum energètic.

responsable de fer-ho. Segur que hi haurà molts aspectes del funcionament de
l’escola que els alumnes desconeixen.
Es plantejarà que, per resoldre els dubtes sorgits, participaran en una tasca
d’investigació, i així podran proposar millores al centre i responsabilitzar la
comunitat educativa del consum energètic. Es faran 5 grups i cadascun serà el
responsable d’investigar sobre el funcionament d’un dels 5 principals usos de
l’energia de l’escola: la il·luminació, la calefacció, la refrigeració i la ventilació,
l’aigua calenta i altres consums.
Abans d’iniciar el treball de camp, amb l’ajut d’una taula es proposarà a cada
grup que planifiqui la seva investigació plantejant:
• llista de qüestions a investigar:
• Quins aparells de consum utilitzem per a aquest servei? (bombetes,

fluorescents, radiadors, estufes, aire condicionat, ventiladors, caldera de
gas, ordinadors, TV, etc.).
• Quin subministrament energètic s’utilitza? (electricitat, gas natural, gas
butà o metà...).
• A quins espais de l’escola ho fem servir?
• Qui ho utilitza?
• En fem un ús responsable?
• Hi ha responsable de manteniment?
• Problemes detectats
• Propostes de millora
• llocs de l’escola a visitar
• persones a qui poder preguntar (responsable de manteniment, cuiner,
director de l’escola, al personal de neteja, etc....)
Caldrà que cada grup exposi als altres el que ha pensat, i que el mestre pugui
validar o corregir (si cal) les accions que pensen dur a terme.
La segona part de l’activitat consistirà que cada grup pugui disposar de temps
per a fer el treball de camp. S’insistirà en la importància d’aquesta feina, ja que
servirà per proposar millores a tota l’escola. També se suggereix el fet que
l’alumnat pugui fer fotografies per il·lustrar els resultats d’aquest treball en
l’Activitat 5.
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Caldrà que omplin un quadre-resum amb totes les observacions.
Finalment, es proposarà a l’alumnat que, per grups, realitzin un treball sobre
una de les dues tecnologies d’aprofitament d’energies renovables més aplicables
a l’àmbit domèstic i escolar: l’energia solar fotovoltaica (per produir electricitat)
i l’energia solar tèrmica (per produir aigua calenta sanitària i/o calefacció). Se’ls
facilitarà que puguin dedicar-se a buscar informació per conèixer i descriure
aquestes tecnologies (per exemple, a través d’internet, a la pàgina web de
l’Institut Català d’Energia www.icaen.net). D’altra banda, per tal de conèixer
les possibilitats d’aplicar aquestes tecnologies al centre, se’ls proposarà que
entrevistin la direcció del centre i/o el professorat que els pugui orientar.
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3. FEM D’AUDITORS ENERGÈTICS (II)
Ja sabem quins són els principals usos de l’energia al centre, quins tipus de
subministraments energètics utilitzem i, fins i tot, hem estat capaços de calcular
fins a quin punt el consum energètic del centre contribueix a emetre
contaminants atmosfèrics com el CO2, un dels principals causants del canvi
climàtic.
Aleshores... QUÈ PODEM FER DES DEL CENTRE PER ESTALVIAR ENERGIA I
CONTAMINACIÓ?
Com ja vam veure, a l’institut, i també a casa, consumim energia per satisfer
diferents serveis com la il·luminació, la calefacció, la refrigeració i la ventilació,
l’aigua calenta i altres consums. Per obtenir aquests serveis, podem disminuir el
consum d’energia amb pautes que sovint són molt senzilles de dur a terme. A
continuació n’hi ha algunes d’importants:
Creieu que al centre apliquem aquestes bones pautes? INVESTIGUEM-HO!!!
Feu 5 grups i cada un s’encarregarà d’obtenir informació sobre l’aplicació de les
bones pautes dels 5 tipus d’usos energètics.
Amb l’ajut de la següent taula feu una llista de les coses que us cal esbrinar,
llocs de l’escola que heu d’anar a veure i persones a qui podeu preguntar.

BONES PAUTES PER AL CONSUM ENERGÈTIC

Calefacció:
• Mantenir la temperatura a 19-20ºC. És suficient per gaudir d’un confort
adient durant el dia i mentre l’escola o la llar estiguin ocupades. Quan el
lloc estigui desocupat (i quan a casa es dorm), abaixeu la calefacció a 1617ºC. Reduir la temperatura un grau suposa un 8% d’estalvi d’energia.
• Utilitzar els termòstats i els rellotges programables per regular la
temperatura de la calefacció.
• Apujar les persianes i obrir els porticons durant les hores d’assolellada per
aprofitar la calor del Sol, i a la nit, en canvi, abaixar les persianes i tancar
els porticons perquè no es perdi escalfor a través de les finestres. La
calefacció solar és gratuïta!
Material per a l’alumnat
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Il·luminació:
• Utilitzar equips de consum eficients (làmpades de fluorescent compactes
en lloc de bombetes incandescents).
• Aprofitar al màxim la llum natural. La llum solar és gratuïta!
• Conservar netes les làmpades, les pantalles i les lluminàries. La brutícia
absorbeix la llum.
• Evitar que restin llums encesos inútilment en aules o habitacions on no hi
ha ningú.

BONES PAUTES PER AL CONSUM ENERGÈTIC
Refrigeració i ventilació:
• Abaixar les persianes quan els rajos del Sol il·luminen de manera directa
les finestres.
• Aïllar bé l’edifici per disminuir les necessitats de refrigeració a l’estiu (si
utilitzem aparells d’aire condicionat) i regular la temperatura de manera
raonable (23-25ºC) tenint en compte que el consum augmenta un 8% per
cada grau de temperatura que baixa.
Aigua calenta:
• Dutxar-nos en lloc de banyar-nos. El bany consumeix tres cops més
energia que una dutxa.
• Fer un ús responsable de l’aigua calenta.
• Obtenir l’aigua calenta a través d’una instal·lació d’energia solar tèrmica.
Altres consums:
• Utilitzar equips de consum eficients amb etiquetatge energètic A.
• Els frigorífics són uns dels consumidors principals d’energia. Evitar situarlos prop d’una zona calenta o una font de calor com la cuina, el forn, etc.
• Fer servir les rentadores i els rentavaixelles quan siguin ben plens, ja que
consumeixen pràcticament el mateix si són plens o mig buits.
• Netejar regularment la superfície de les plaques elèctriques i els
cremadors de la cuina.
• Evitar que restin aparells encesos inútilment quan no s’utilitzen, com
ordinadors, televisor, vídeo, aparell de música, etc.
Penseu que les conclusions de tot el que descobriu ens serviran després per
plantejar millores. Així que... sigueu curiosos i observadors!!
Membres del grup:
Aspecte a investigar:
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Llista de temes a esbrinar

Espais de l’escola
a visitar

Persones a entrevistar

Exposeu les vostres idees a la resta de la classe.
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I al moment de passar a l’acció no oblideu agafar paper i bolígraf per apuntar, i
feu fotografies (als aparells de consum, les persones entrevistades...). Tota
aquesta informació després ens serà molt útil!
Quan hagueu recollit la informació, caldrà que en prepareu un quadre-resum.
QUADRE RESUM DE LA INVESTIGACIÓ DELS USOS ENERGÈTICS

Nom dels membres del grup:

Tipus d’ús analitzat:................................................
Quins aparells de consum utilitzem per a
a q ue s t
s er v e i?
(p.e.,
bo m be te s ,
fluorescents,
radiadors,
estufes,
aire
condicionat, ventiladors, caldera de gas,
ordinadors, TV, etc.).

Valoració del grau d’eficiència
dels aparells de consum (poc
eficient, força eficient, molt
eficient, excel·lent)

Quin subministrament energètic s’utilitza? (electricitat, gas natural...)

A quins espais de l’escola ho fem servir?

Secundària

Qui ho utilitza?

En fem un ús responsable?
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Hi ha responsable de manteniment?

Problemes detectats:

Propostes de millora:

secundària

A banda d’aquestes bones pautes per a un consum energètic eficient, que
inclouen l’ús passiu de l’energia solar (aprofitar la llum i l’escalfor que ens
aporta la radiació solar), és possible generar energia a partir d’energies
renovables. Les més aplicables als centres educatius i a l’àmbit domèstic són
l’energia solar fotovoltaica per generar energia elèctrica i l’energia solar tèrmica
per obtenir aigua calenta sanitària per a la cuina i per a les dutxes.
En grup, feu un treball sobre l’energia solar tèrmica o l’energia solar
fotovoltaica, que inclogui una breu descripció de com funcionen aquestes
tecnologies i una investigació sobre la seva aplicació al centre (on es podria
instal·lar, per a què, quan costaria, quines possibles subvencions hi ha...). Per
resoldre aquest darrer punt, prepareu una enquesta per fer-la a la direcció del
centre i els professors.
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4. PASSEM A L’ACCIÓ!
ESTALVIEM ENERGIA!
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’acció
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Fer una llista de propostes d’acció per a millorar l’ús de l’energia al centre
educatiu.
• Millorar els hàbits de consum energètic en l’àmbit domèstic.
• Defensar i argumentar les opinions pròpies.
• Respectar el torn de paraula i les opinions dels i les companys/es.
• Fomentar el treball en grup.
• Comparar les propostes d’acció per a la millora de la gestió energètica a la
ciutat de L’Hospitalet amb les que han sorgit del centre.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Anàlisi de la informació
• Debat
DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Ciències socials
• Tecnologia
• Matemàtiques
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de la Fitxa del Pla d’Acció.
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BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat, i després d’haver posat en comú les conclusions de les
investigacions que han anat realitzant tots els grups, es demana a l’alumnat
que pensi en una llista de propostes per a la millora del consum energètic
del centre. A través del debat s’arribarà a una llista de les deu propostes
prioritàries. Per a cada proposta s’haurà d’omplir una fitxa descriptiva.
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Cadascun dels grups que ha anat participant en les investigacions anteriors
penjarà una fotocòpia de mida DIN-A3 dels quadres i els esquemes que
resumeixin els resultats obtinguts. Concretament, la taula-resum sobre
l’aplicació de les bones pràctiques de consum en els usos energètics del centre, i
també una fitxa-resum sobre les possibilitats d’aplicació al centre de l’energia
solar. Cada grup exposarà breument els resultats que ha obtingut i com ha
arribat a aquests resultats.
El professor demanarà a l’alumnat que, en grups de quatre o cinc persones,
pensi en una llista de deu propostes per a la millora del consum energètic del
centre educatiu (és important també incorporar-hi propostes d’ús responsable, i
sobre les possibilitats d’aprofitament d’energies renovables).
Posteriorment es posaran en comú les deu propostes de cada grup i, a través
del debat, s’arribaran a concretar les deu propostes que es cregui que poden ser
més importants o prioritàries.
Per a cadascuna de les accions escollides s’haurà d’omplir una Fitxa d’Acció. Un
cop plenes les fitxes caldrà prioritzar les propostes en funció del seu grau
d’aplicabilitat (tenint en compte dificultat d’aplicació, temps, costos, etc.).
Cal definir els indicadors de valoració de les accions. Cal tenir en compte el
major nombre d’aspectes possible a l’hora de valorar les propostes. Per a l’èxit
de les millores és molt important que la valoració de les propostes sigui al més
ajustada i realista possible, ja que una desviació important entre el que es
proposa i el valor real que tindrà per al centre o les possibilitats de portar-la a
terme, ja sigui per desconeixement o per error, conduiria a un Pla d’Acció
impossible o ineficient.
La informació que es demana a la Fitxa d’Acció contempla:
• Quines persones necessitarem? (recursos humans necessaris: tècnics o
•
•
•
•
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•
•

professionals, persones no especialitzades...).
Quins materials utilitzarem? (recursos materials: elements, materials,
aparells i instruments...).
Quants diners necessitarem? (recursos econòmics: cost de preparació, de
realització i manteniment de la millora).
Qui hi estarà implicat? (persones implicades).
Quan ho farem? (període d’implantació, d’execució i d’obtenir millores).
Què esperem de les millores? (Millora esperada i repercussió per a les
persones, per al centre i per a l’ambient).
Observacions: dificultats i oportunitats (cultura del centre, campanyes
d’institucions, beques i ajuts, persones aprofitables...).
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El professorat proposarà de crear una Comissió en la qual s’impliquin diferents
membres de la comunitat educativa i en la qual totes les persones que en
formin part es coresponsabilitzin de fer realitat les accions que han escollit els
alumnes. Aquesta comissió haurà de tenir poder decisori sobre pressupostos i
millora d’infraestructures de l’escola. Aquesta comissió serà també
l’encarregada de validar i aprovar les accions proposades per l’alumnat. És molt
important que aquesta decisió final sigui consensuada amb la direcció, i que es
realitzi un acte explícit de compromís de part de tots per portar-la a terme. El
conjunt de les deu accions prioritzades, valorades i aprovades constituirà el Pla
d’Acció.
Una vegada definides i prioritzades les accions el professor escriurà a la pissarra
o farà fotocòpies de les diverses accions que proposa l’Auditoria Ambiental de
L’Hospitalet de Llobregat per millorar el consum energètic a la ciutat.
• Quines semblances hi troben amb el seu Pla d‘Acció?
• Quines diferències hi troben amb el seu Pla d’Acció?
• Quina és l’acció que més els ha sorprès?
• Quina de les accions poden constatar que ja s’està realitzant a la ciutat?
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El professor suggerirà a l’alumnat que es posi en contacte amb l’Ajuntament per
demanar en quin estat d’implantació es troben les mesures indicades.

Material per al professorat

67

4. PASSEM A L’ACCIÓ!!
ESTALVIEM ENERGIA!!
Desprès d’una tasca d’investigació com la que heu realitzat, és important un
procés de reflexió i de debat per tal de decidir quines mesures cal prendre per
anar corregint les mancances que heu detectat en la gestió de l’energia del
centre educatiu. I és més important encara que es destinin molts esforços a
posar en pràctica, amb la participació de tots, les mesures i les accions
proposades.
Pengeu en un lloc ben visible de la classe, com la pissarra, els resultats que heu
obtingut en cada etapa de la investigació: coneixeu quin tipus d’energia es
consumeix a l’escola, en quina quantitat, qui la consumeix, quines són les bones
pràctiques de consum, les possibilitats d’aprofitament de l’energia solar, n’hem
detectat els principals problemes i també hem apuntat algunes solucions.
En grups de 4 o 5 persones penseu en deu accions que es poden fer al centre
per millorar la gestió energètica (penseu també en temes com la reducció, l’ús
responsable de tothom, la utilització d’aparells de consum eficients i en el
possible aprofitament d’energies renovables).
Propostes del grup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
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Poseu en comú les propostes de cada grup i a través del debat busqueu les deu
propostes en què estigueu d’acord. Per a cada acció consensuada ompliu la
Fitxa d’Acció on es demana una breu descripció de l’acció, el temps que es
necessita per dur-la a terme, el grau de dificultat, el cost econòmic que
representa, les persones que hi estan implicades, etc.
En funció de tots aquests criteris prioritzeu les deu mesures que heu proposat
de més important a menys important.
Accions consensuades i prioritzades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fixeu-vos en les mesures de millora del consum d’energia que proposa
l’Auditoria Ambiental de Ll’Hospitalet de Llobregat.
• Quines semblances hi trobeu amb el vostre Pla d’Acció?
• Quines diferències hi trobeu amb el vostre Pla d’Acció?
• Quina és l’acció que més us ha sorprès? Per què?

Demaneu informació a l’Ajuntament de L’Hospitalet sobre l’estat d’implantació
de les diferents accions proposades.
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• Quina de les accions podeu constatar que ja s’està realitzant a la ciutat?

FITXA D’ACCIÓ

NÚMERO DE
L'ACCIÓ
TÍTOL

Espais afectats

Què farem?
Quines persones
necessitarem?
Quins materials
utilitzarem?
Quants diners
necessitarem?
Qui hi estarà
implicat?
Quan ho farem?

Qui ho farà?
Qui ho
controlarà?
Què esperem de
les millores?
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Com controlarem
les millores?
OBSERVACIONS
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5. L’ENERGIA AL NOSTRE CENTRE
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’acció
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Sensibilitzar i conscienciar els membres de la comunitat escolar de la
importància de l’ús racional de l’energia.
• Difondre propostes d’estalvi en el consum energètic i l’aprofitament de les
energies renovables.
• Fomentar, a l’escola i a casa, l’hàbit de l’ús racional de l’energia.
• Aprendre a utilitzar eines de presentació.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Elaboració d’una exposició
DURADA: Dues sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Educació visual i plàstica
MATERIAL NECESSARI:
• Retoladors de colors
• Paper d’embalar
• Cola adhesiva
• Tisores
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BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat l’alumnat elaborarà una exposició per donar a conèixer
a la resta de la comunitat educativa, el treball realitzat i les accions
proposades, i també hauran de realitzar un fulletó proposant mesures
d’estalvi energètic per a l’àmbit domèstic.
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
En aquesta activitat es desenvolupa una acció concreta per millorar la gestió
energètica del centre educatiu, principalment a través de la sensibilització i la
conscienciació dels membres de la comunitat educativa i la difusió d’hàbits i
comportaments per a l’ús racional de l’energia.
L’acció consisteix a elaborar una exposició sobre la feina que el grup ha
realitzat. Els continguts de l’exposició es podrien estructurar en sis blocs:
• Explicar les característiques de l’actual model energètic i la seva relació
•

•
•
•
•

amb el canvi climàtic.
Explicar quins són els principals usos energètics del centre i quins han
estat els seus consums energètics al darrer any, i també l’impacte en
emissions contaminants (els resultats de la diagnosi de l’Activitat 2).
Explicar les disfuncions en l’aplicació de bones pautes energètiques al
centre (resultats de l’Activitat 3).
Explicar les característiques i les aplicacions de l’energia solar tèrmica i la
fotovoltaica.
Explicar quin és el Pla d’Acció per a les 10 accions prioritzades en l’Activitat
4.
Explicar com pot contribuir tothom a l’estalvi energètic amb les seves
accions individuals tant a l’escola com a casa.

Es divideixen els alumnes en 6 grups i cada un s’encarrega d’elaborar els
continguts d’una part de l’exposició, que caldrà acompanyar de dibuixos i
fotografies.
A més a més, l’alumnat elaborarà una caixa de cartró on digui “Bústia de
suggeriments” per poder recollir propostes i idees de la resta de la comunitat
educativa relacionades amb les propostes del Pla d’Acció o amb qualsevol altre
aspecte relacionat amb la millora de la gestió de l’energia al centre.

secundària

El professorat s’encarregarà de trobar el lloc adequat del centre per mostrar
l’exposició a la comunitat educativa.
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5. L’ENERGIA AL NOSTRE CENTRE
Per reduir el consum d’energia i fer que les nostres propostes funcionin, és molt
important que aquesta informació es difongui i aconsegueixi que el màxim de
persones s’impliqui en un projecte comú.
Us proposem elaborar una exposició com a instrument de conscienciació i
sensibilització dels diferents membres de la comunitat educativa, que alhora pot
complir la funció de fomentar la participació de la gent.
L’exposició hauria de poder mostrar informació sobre els següents temes que
hem estat treballant aquests dies:
• Explicar les característiques de l’actual model energètic i la seva relació
•

•
•
•
•

amb el canvi climàtic.
Explicar quins són els principals usos energètics del centre, i quins han
estat els seus consums energètics al darrer any, i també l’impacte en
emissions contaminants (els resultats de la diagnosi de l’Activitat 2).
Explicar les disfuncions en l’aplicació de bones pautes energètiques al
centre (resultats de l’Activitat 3).
Explicar les característiques i les aplicacions de l’energia solar tèrmica i la
fotovoltaica.
Explicar quin és el Pla d’Acció per a les 10 accions prioritzades en l’Activitat
4.
Explicar com pot contribuir tothom a l’estalvi energètic amb les seves
accions individuals tant a l’escola com a casa.

Feu 6 grups, i cadascun haurà de preparar una part de l’exposició. Penseu fer-la
al màxim d’entenedora i atractiva: podeu fer-hi dibuixos que ajudin a
representar el que expliqueu i enganxar-hi fotografies.
Juntament amb l’exposició, prepareu amb una caixa de cartró, una bústia de
suggeriments i acompanyeu-la d’un cartellet on es demani a tota la gent que us
faci arribar idees, suggeriments i propostes per millorar l’ús de l’energia a
l’escola.

Secundària

Podeu anotar aquí les propostes que sorgeixin i qui les envia (un alumne/a, un
profesor/a, personal de manteniment, etc.):
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6. COM HEM MILLORAT? ESTALVIEM
ENERGIA I CONTAMINACIÓ?
TIPUS D’ACTIVITAT: Avaluació
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Dissenyar un mètode per a l’avaluació i el seguiment de les accions
prioritàries definides al Pla d’Acció.
• Conèixer la participació i la implicació de la comunitat educativa en el
procés d’aplicació de les accions.
• Utilitzar indicadors que permetin conèixer els resultats de les accions
realitzades.
• Implicar al centre educatiu en el desenvolupament de les propostes
d’actuació prioritàries.
• Crear uns murals o penjar a la web del centre el resultat de la investigació
i amb indicadors de seguiment que permetin avaluar l’estat d’aplicació del
Pla d’Acció.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Observació
• Anàlisi
• Difusió
DURADA: Diverses sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències socials
• Ciències experimentals
• Llengua catalana
• Educació visual i plàstica
MATERIAL NECESSARI:
• Mural

secundària

ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de les Fitxes d’Acció i d’Avaluació
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es proposarà als alumnes que facin un seguiment del Pla d’Acció a través
d’un recull d’indicadors quantitatius i qualitatius que permetin avaluar tot el
que s’ha fet respecte a la millora de la gestió energètica del centre. També
que en facin difusió, a través de murals o a través de la pàgina web del
Centre.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Per tal de poder fer un seguiment i una avaluació periòdics de l’estat d’execució
de cadascuna de les accions del Pla d’Acció (Activitat 4), es proposarà a
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l’alumnat de definir uns indicadors.
A continuació es presenta una llista orientativa d’indicadors de seguiment que
podrien ser utilitzats. Per a cadascun dels indicadors que s’utilitzin s’haurà de
definir la periodicitat de la seva observació i, per tant, de l’obtenció de dades.
Proposta d’indicadors sobre energia a utilitzar
• Variació del consum total d’energia del centre al llarg del temps
•
•
•

•
•
•
•
•

(mensualment, bimensual, trimestral o anual).
Variació en l’estructura del consum energètic del centre (consum per
subministraments...).
Variació en el nombre d’aparells de consum d’energia eficients.
Variació en relació als hàbits i la il·luminació (nombre d’interruptors
oberts a l’hora d’esbarjo, a l’hora de dinar, o a l’acabament de les
classes).
Variació en relació als hàbits i la climatització (nombre d’aules amb
calefacció per sobre els 20ºC).
Variació en relació als hàbits en l’ús d’aigua calenta (temperatura
caldera, aixetes obertes...)
Variació del grau de conscienciació de la comunitat educativa pel que
fa a l’ús de l’energia.
Variació en les emissions contaminants associades al consum
energètic del centre.
Variació en l’aprofitament de fonts d’energies renovables.

Es pot proposar que comparin els seus indicadors amb els proposats per
l’Ajuntament per avaluar l’estat ambiental de la ciutat al Fòrum
Mediambiental. Periòdicament es revisarà l’estat d’aplicació de l’acció i se’n
valorarà l’evolució.

A més, una eina d’avaluació i de seguiment del Pla d’Acció, poden ser les
reunions del Consell Escolar. En aquestes reunions els representants de
l’alumnat presentaran l’estat d’execució del Pla d’Acció i avaluaran la
participació de tots els membres de la comunitat educativa. En aquesta reunió
es pot plantejar si cal demanar més implicació del claustre de professors, de la
direcció del centre, etc.
Es proposarà que facin difusió a l’escola dels resultats observats, a través de
murals i/o penjant-ho a la web del centre (el/la professor/a pot escollir en
funció del grup-classe i/o possibilitats del centre). Caldrà difondre les Fitxes
d’Acció (de l’Activitat 4) i quina és l’evolució dels indicadors de seguiment a
través de taules, esquemes, dibuixos, fotografies, etc.
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Secundària

Per a cada acció hi ha d’haver un grup de persones responsables de realitzarne l’observació i el càlcul dels indicadors que es demanen. Aquest grup de
persones pot anar variant periòdicament per tal que tot l’alumnat hi pugui
participar.

6. COM HEM MILLORAT? ESTALVIEM
ENERGIA I CONTAMINACIÓ?
Ara és el moment d’avaluar tot allò que s’ha pogut fer de les propostes de
millora. Com a promotors de les accions de millora us toca valorar-les i fer-ne
públic el resultat.
Per grups us heu de responsabilitzar de cadascuna de les propostes de millora
que vàreu fer. Heu de tenir en compte la Fitxa d’Acció i comprovar el nivell de
realització de l’acció.
Com podem saber si hem millorat? Doncs cal tornar a conèixer en quina
situació es troba el centre respecte al consum d’energia. Us proposem que
penseu en una sèrie d’indicadors que puguin demostrar l’evolució de la
situació.
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Comproveu els indicadors que l’Ajuntament de L’Hospitalet proposa per
avaluar la situació ambiental del municipi.
Les dades dels indicadors és possible que s’hagin d’anar recollint
periòdicament i per grups. Us proposem una fitxa d’avaluació de les accions
amb tots els indicadors que s’han de recollir, determinant qui ha de fer el
seguiment i amb quina periodicitat.
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Acordeu entre tots quina pot ser la millor manera de fer difusió a la resta del
centre dels resultats de seguiment (a través de murals, de la web del centre,
etc.). Penseu en tots aquells elements que puguin donar una visió fiable de la
situació (fotografies, gràfics, etc.).
Si penseu de fer murals, informeu-vos de quin és el millor lloc del centre per
mostrar-los i si es disposa d’expositors o d’altres elements per fer-los. Si
decidiu penjar els resultats a la web, podeu penjar-hi també tota la informació
que heu generat en la vostra investigació i en l’exposició que vàreu fer en
l’Activitat 5.
Penseu que tant els murals com la web (com allò que decidiu utilitzar) han de
ser l’eina que permeti fer un seguiment periòdic de l’estat de
desenvolupament del vostre Pla d’Acció, però també l’eina que fomenti la
participació de la resta de la comunitat educativa en el vostre projecte.
D’aquesta manera el treball sobre l’energia que heu anat realitzant, deixarà de
ser el “vostre” treball i promourà la participació de la resta de persones que
conviuen amb vosaltres al centre.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS
NÚMERO DE L’ACCIÓ
TÍTOL
S’ha portat a terme?

SÍ

NO

Quan es va portar a
terme?
Qui l’ha portada a
terme?
Qui l’ha controlada?
Quant ha costat?

Diners:
Temps:
Dificultat:

Quina era la situació
abans de la millora?

Valor inicial (data

/

/

)

Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:

Quina és la situació
després de la millora
al llarg del temps?

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Data
Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:
MOLT

BASTANT

Què cal fer ara?

OBSERVACIONS
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POC

GENS

Secundària

Estem satisfets del
resultat?
Què caldria canviar de
la millora realitzada?
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