
 

 

Amb aquest document us proposem algun recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Energia per a que pugueu enviar a les famílies del   

vostre alumnat d’Educació Infantil i poder continuar treballant aquest vector des de casa:  

 

1. Activitat experimental HO VEUS? (Fitxa 1) 

 

2. Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: EN XUCLA-SOL. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  

 https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-57-en-xucla-sol/video/3760  

 

3. Per explorar el món de l'electricitat, realitzar l’activitat ENDOLLA’M! (Fitxa 2) 

 

4. Veure el vídeo LA BOMBETA MARIETA, un conte explicat del viatge que fa bombeta per conèixer les diferents energies. Font: Diputació de Barcelona  

 Fer un dibuix de la Bombeta Marieta.  

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

  

 

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  

E D U C A C I Ó  I N F A N T I L  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-57-en-xucla-sol/video/3760
https://www.youtube.com/watch?v=oIlZHVeFntE&feature=youtu.be
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Ho veus? 

 
 

Tipologia de l’Activitat: Experimental   

Durada: 30 minuts 

 

DESCRIPCIÓ: 

A través d’aquesta activitat experimental es posa de manifest la el 
Sol com a font directa de llum.   

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Reconèixer diferents fonts de llum i valorar el seu ús. 

 Valorar el sol com a font de llum. 

 Fomentar el bon ús de l’energia.   

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

 

1. Introducció a la temàtica:  

En el nostre dia a dia necessitem il·luminar els espais on som, i per això tenim diferents maneres que 

tenim de fer-ho. El Sol és una font de llum natural inesgotable que hem d’utilitzar sempre que les 

condicions i la meteorologia ens ho permeti.   

 

2. Ho veus? 

Abans de començar, necessitem disposar de diferents objectes que emeten diferents tipus de llums: 

una lampareta amb una bombeta, una llanterna, la pantalla d’una televisió o d’un ordinador, la 

pantalla d’un telèfon mòbil i la llum del sostre del lloc on som (aula, habitació).  

 

Ens hem d’assegurar de abaixar bé les persianes i tancar les portes de la sala on som per quedar-nos 

a les fosques. Ara comencem a proporcionar llum a la sala amb els diferents objectes. Primer la llum 

de menys intensitat, per exemple la de la pantalla del mòbil, i preguntem als infants: fins on veus 

amb aquesta llum? Veus tota l’habitació? S’esgotarà si la deixem oberta?  

 

Repetim aquest procés amb tots els objectes que tenim. Per últim, obrim les persianes i deixem que 

entri la llum del Sol. Experimentem amb la llum i formulem les mateixes preguntes als infants.  



                                     

                                                                        2                                                           

 

3. Conclusions 

Acabarem l’activitat establint un diàleg amb els infants: quina llum us agrada més? Amb quina heu 

vist les coses millor? Quina s’esgota? Quina és natural?  

 
   
                                

Materials necessaris:  

Diferents fonts de llum:  llanterna, 
lampareta, pantalla d’ordinador i de 
mòbil.  

 

Activitat adaptada de l’activitat “¿Qué veo?” de la guia didàctica “Materiales para la Auditoría. La 
Energía” de la Junta de Andalucía.   
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Endolla’m!  

 
 

Tipologia de l’Activitat: Identificació  

Durada: 30 minuts   

 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

A través d’aquesta activitat els infants explorem el món de 
l’electricitat.    

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Identificar els objectes que necessiten energia elèctrica per 
funcionar. 

 Diferenciar els aparells que necessiten electricitat dels que 
no la necessiten.    

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

1. Introducció a la temàtica:  

A la nostra vida quotidiana vivim envoltats d’objectes que necessiten que els endollem al corrent 

elèctric per funcionar.  

 

2. Endolla’m!  

Us proposem un seguit de dibuixos d’objectes quotidians que els infants hauran de classificar en 

funció de si necessiten o no corrent elèctrica per funcionar. Farem un cercle per assenyalar-los.  

Per identificar els objectes, establiu un diàleg amb l’infant mostrant les característiques dels objectes 

dels dibuixos.  

   
                               

Materials necessaris:  

Fitxa de l’activitat i llapis.   

 

Activitat adaptada de l’activitat “¿Quién necesita energía eléctrica?” de la guia didàctica “Materiales 
para la Auditoría. La Energía” de la Junta de Andalucía.  
 

 



                                     

                                                                     

 

 


