R E C U L L D E R E C U R S O S E D U C AT I U S : E N E R G I A
CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
Amb aquest document us proposem algun recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Energia per a que pugueu enviar al vostre alumnat de
Cicle Inicial i poder continuar treballant aquest vector des de casa:

1.

Activitat ERRORS ENERGÈTICS (Fitxa adjunta 1).

2.

PINTA LES ENERGIES RENOVABLES (Fitxa adjunta 2).

3.

Activitat EL LABERINT DE LES RENOVABLES (Fitxa adjunta 3).

4.

Activitat L’ELECTRICITAT A CASA NOSTRA (Fitxa adjunta 4).

5.

Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: ESTALVIANT ELECTRICITAT. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-76-estalviant-electricitat/video/3283615/

Errors energètics
Tipologia de l’Activitat: Identificació
Durada: 30 minuts

DESCRIPCIÓ:
A través d’aquest joc plantegem accions malbaratadores
d’electricitat que els infants hauran d’identificar.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
 Reconèixer les situacions de malbaratament energètic.


Promoure un comportament estalviador.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica:

Sovint ens descuidem els llums oberts, els aparells elèctrics encesos, ... Atenció!, hem de tenir molta
cura, sense adonar-nos estem contribuint a contaminar el nostre planeta.

2. Errors energètics!
Et presenten el dibuix d’una casa amb els seus espais. Has d’obrir bé els ulls i fixar-te en que està passant.
Algunes de les accions estan malbaratant molta energia. Troba els erros energètics i pinta’ls de color vermell.

Materials necessaris:
Fitxa de l’activitat i llapis vermell.

Font: “Paquet pedagògic de la setmana de l’energia” de l’Institut Català de l’Energia.
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Font: Institut Català de l’Energia

Pinta els dibuixos de les energies que siguin renovables

EL LABERINT DE LES ENERGIES RENOVABLES
Pinta el camí que ha de seguir el Riu, el Vent i el Sol per a convertir-se en electricitat

L’electricitat de casa nostra
Tipologia de l’Activitat: Investigació
Durada: 1 hora

DESCRIPCIÓ:
Activitat per realitzar una petita auditoria energètica de casa
nostra
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Identificar i quantificar els elements que consumeixen
energia de casa nostra.
Fomentar hàbits d’estalvi energètic.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica:
Sabem tots els aparells i sistemes d’il·luminació que fem servir de manera habitual a les nostres
cases? Farem una petita investigació per conèixer quins són els elements que consumeixen
electricitat casa nostra.
2. Investiguem!
Us proposem fer un recorregut passant per totes les habitacions i espais de la casa. A cada espai
hauràs d’anotar:


El número d’objectes que consumeixen electricitat (aparells de música, ordinadors,
electrodomèstics, ..., i tot allò que necessiti de la corrent elèctrica per funcionar).
 Els sistemes d’il·luminació (bombetes, lamparetes, fluorescents).
Al final del recorregut, s’han de sumar tots els objectes i sistemes d’il·luminació que has trobat.
3. Estalviem!
Ara que ja saps quants objectes poden gastar electricitat a casa teva, segur que ja saps alguna manera
de ser més estalviador i estalviadora. Fes un llistat de 5 maneres d’estalviar energia a casa teva.
Materials necessaris:
Fitxa de l’activitat i llapis.

Activitat adaptada de l’activitat “Explorando el cole” de la guia didàctica Materiales para la Auditoría.
La Energía de la Junta de Andalucía.
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