
 

 

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 Superior i poder continuar treballant aquest vector des de casa:   

 

1. Veure el vídeo L’ENERGIA TÉ HISTÒRIA. Font: Diputació de Barcelona.  

 https://www.youtube.com/watch?v=96CbE6da19Y&feature=youtu.be  

 

2.  Activitat SOPA D’ENERGIES (Fitxa adjunta 1).  

 

3.  Activitat LA CASA DEL WATTS (Fitxa adjunta 2).  

 

4.  Joc L'ENERGIA A CASA: SEGUEIX-LI LA PISTA per aprendre a estalviar energia a casa. Font: Institut Català de l’Energia 

 http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/index.htm 
 

5.  Veure el vídeo ESTALVI ENERGÈTIC EN CENTRES EDUCATIUS. Font: Diputació de Barcelona.  

 https://www.youtube.com/watch?v=UQdRvd1agQE&feature=youtu.be  

 

6.  Aprèn a estalviar energia a l’escola amb el joc AHORRA ENERGÍA. Font: Ibercaja 

 https://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/ahorra-energia/ahorra-energia-6058/ 
   

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  

C I C L E  S U P E R I O R  D E  P R I M À R I A  

https://www.youtube.com/watch?v=96CbE6da19Y&feature=youtu.be
http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UQdRvd1agQE&feature=youtu.be
https://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/ahorra-energia/ahorra-energia-6058/


 

 

1. Per resoldre la sopa de lletres necessites obtenir la informació de la infografia 

COM UTILITZEM L’ENERGIA? de l’Institut Català de l’Energia.  

 http://ves.cat/etX2 

 

2. A la sopa de lletres, busca les energies renovables i els diferents combustibles 

 fòssils que has vist a la infografia. Pinta de verd les energies renovables i de 

 vermell els combustibles fòssils  

Sopa d’Energies 

http://ves.cat/etX2
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La casa dels Watts 

 
 

Tipologia de l’Activitat: Investigació  

Durada: 2 hora 

 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

Activitat a la que farem una auditoria energètica a casa nostra o a 
l’escola.  

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Identificar i quantificar els elements que consumeixen 
energia en un edifici.   

 Aprendre a fer càlculs de consum energètic.  

 Relacionar el consum energètic amb la contaminació 
atmosfèrica.  

 Fomentar hàbits d’estalvi energètic.    

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

 

1. Introducció a la temàtica:  

Un Ecoauditoria Energètica és un procés d’avaluació del consum energètic i del cost associat a un 
edifici. Implica el coneixement exhaustiu dels elements que gasten energia dins d’una casa o de 
l’escola i ens servirà per plantejar mesures de millora en l’edificació i en les persones per optimitzar 
les despeses energètiques.  

 

2. L’Auditoria Energètica 

Us proposem convertir-vos en autèntics auditors i auditores energètiques. El primer que haureu de 
fer es fer-vos d’un quadern i d’un mapa-croquis de l’espai sobre el que treballareu. Si esteu a casa, 
us recomanem que us feu un petit dibuix al que assenyalareu les diferents habitacions i espais de la 
casa. Si sou a l’escola, us heu de fer amb un plànol del centre.  

 

Farem un recorregut per tots els espais per conèixer el sistema d’il·luminació  (habitacions, aules, 
passadissos, etc.). A cada espai s’ha d’anotar les bombetes i fluorescents que hi ha i la seva potència.  

 

Fixeu-vos en la guia de càlculs del final del document.  

  



2 

 

Bombetes 
(Potència en Watts) 

Número total 

Fluorescents                    
 (Potència en Watts) 

Número total 

 

*Si hi ha bombetes o fluorescents de diferents potències caldrà fer el recompte total per a cadascuna 
de les potències.  

 

CÀLCULS:  

 

Número total de bombetes x Watts de potència   

Número total de fluorescents x Watts de potència  

Total de Watts  

 

Si dividim els Watts entre 1000 obtindrem els 
Kilowatts 

Total de Watts                
            1000    

 

Ara calculem el temps d’ús dels llums:  

Temps d´ús de les bombetes en un dia hores al dia 

Temps d´ús dels fluorescents en una dia hores al dia 

Temps total hores al dia  

 

Ja podem calcular el consum total de la il·luminació de la casa o escola en un dia:   

 
 

També podeu calcular el consum derivat dels llums per tot un mes. Només cal multiplicar el consum 
que has obtingut per un dia per 30 dies que té un mes.  

 

Calculem quin preu té el consum energètic de la il·luminació: 

Investigueu a quin preu està el kWh, ho podeu fer mirant la factura elèctrica, i multiplica pels kWh 
que hem obtingut:  

 
 

3. Estalviem!   

Ara que ja sabeu que una gran part del consum elèctric d’una casa o d’una escola és per l’ús de la 
il·luminació, penseu abans d’obrir el llum si realment es necessiten o no. Aprofiteu al màxim la llum 
del sol sempre que us sigui possible.  

 

   
                               

Materials necessaris:  

Fitxa de l’activitat, quadern i llapis.   

Kilowatts Total X hores d’ús Totals = _________ Kilowatts hora (kWh) que consumim al dia  

Kilowatts hora (kWh) que consumim X ___Euros kWh = ___Euros que ens costa la il·luminació 

= ________ kilowatts (kW) 



3 

 

Guia per fer els càlculs 

 


