
Les fonts d'energia es troben al nostre entorn i se'ns mostren en una gran varietat
de possibilitats.
L'energia que empra l'ésser humà és diferent a la dels automòbils.
En aquesta activitat el / la professor / a farà visible el concepte abstracte de
l'energia en moltes de les seves formes d'ús.

Introducció

Les formes en les que
veiem i utilitzem l’energia

Completar aquesta activitat ha de servir als/les alumnes per:

• Observar les diferents fonts de subministrament d'energia.
• Aprendre conceptes com els de l'origen i ús de l'energia.
• Desenvolupar activitats concretes sobre l'energia.

Objectius docents

• Foto del sol
• Un fruita o verdura
• Una mica de llenya
• Un tros de carbó vegetal
• Una llauna d'oli lubricant
• Un encenedor de gas

Materiales

• Una tassa amb aigua i una altra de
   buida
• Un molinet de joguina
• Una foto d'un llamp
• Una bombeta
• Una foto d'una central nuclear
• Una pila

Utilitzant fotos i altres materials
demostrarem l'origen i l'ús que fem
de les diferents energies.

Mencionar que la classe haurà de
realitzar un treball d'investigació
en l'àrea de l'energia per conèixer
el model d'energia que serveixi per
proveir el col·legi en concordança
amb les idees de tots.

Mètodes de treball

Demanar a cada alumne/a que ompli
la fitxa de control i que identifiqui
el tipus d'energia que més utilitza
al llarg del dia.

Preguntar si podríem prescindir
d'alguna d'aquestes energies.

Discutir si podríem viure amb un
únic tipus d'energia.
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Què és l’energia?
L'ENERGIA ens la dóna la capacitat de desenvolupar activitats com ara pujar una muntanya,
tocar el tambor, o fins i tot pensar. L'energia s'emmagatzema als nostres músculs i a les
cèl·lules del nostre cervell.

Quins tipus d’energia existeixen?
Existeixen diferents tipus d'energia, com la utilitzada per encendre una làmpada, la
calefacció o la refrigeració de les nostres llars, per cuinar els aliments, o moure els cotxes,
els autobusos o els avions.

On podem trobar l’energia?
L'energia no pot agafar-se amb les mans perquè no té forma; la matèria, igual que una
pilota de futbol o les volves de neu, té forma, l'energia, en canvi, no. No obstant això,
existeixen moltes formes on l'energia es manifesta, algunes d'aquestes les podem veure
(com és el cas de la llum que desprèn una bombeta), escoltar (el so d'un tambor) o sentir
(com quan ens cremem en tocar alguna cosa calenta).

L'energia pot canviar d'una forma a una altra. Quan l'autobús crema gasolina, l'energia
que tenia la gasolina es transforma en calor, que és una altra forma d'energia. Quan
encenem una bombeta, transformem l'energia elèctrica en energia lluminosa i també en
calor.

Per què serveix l’energia?
L'energia s'utilitza per realitzar treballs. Necessitem energia per pujar una muntanya,
també n'utilitzem quan mengem i notem que estem creixent.

L'energia produeix moviment. Quan veiem que un objecte s'està movent, sabem que està
emprant energia. Una fulla sacsejada  pel vent, una cassola amb aigua bullent o un cotxe
en moviment ens mostren que s'està utilitzant energia. Sabem que l'energia existeix
perquè notem o veiem el que l'energia fa. L'energia mou cotxes, fa que les màquines
funcionin, escalfa els aliments o il·lumina les nostres aules.
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Energía Solar / Assenyalar el sol o la fotografia que estigui disponible.

La llum que arriba fins la Terra és energia pura. El sol és l'origen d'aquesta energia. Gairebé
totes les altres fonts d'energia es van formar a base del Sol. La matèria orgànica, com les
plantes, converteixen l'energia solar en fulles, flors o fruits. Els animals que mengen
matèria orgànica converteixen l'energia en massa muscular. Quan els animals moren, la
seva energia es descompon i al llarg d'un procés que dura molt de temps, es converteix
en petroli, carbó o gas natural. Són una mena d'energia solar “envasada”. Al moment de
fer-ne ús desprenen molta de l'energia que emmagatzemaren però també molts elements
contaminants com són els gasos d'efecte hivernacle.

Aliment / Mostrar un poma o qualsevol altra fruita

L'aliment és la font d'energia que utilitza la gent. El que mengem es digereix i el nostre
cos fa ús de l'energia que conté per moure els músculs i fer-nos créixer. Quan el cos està
cansat, normalment vol dir que li falta energia i que per tant, necessitem ingerir algun
aliment que ens la reposi.

Combustibles orgànics/ Mostrar una ampolla d’oli vegetal

L'oli vegetal o animal ha representat un font de recursos molt important per a la humanitat.
L'oli vegetal com el d'oliva, s'usa per cuinar, lubricar o fins i tot per fer sabons. L'oli animal
es va usar en èpoques pretèrites per a moltes aplicacions com podien ser el combustible
per a làmpades o la impermeabilització de teles. Avui en dia, s'utilitzen molts tipus d'oli
per produir combustibles semblants al gas-oil que usen els cotxes.

Llenya / Mostrar una mica de llenya

La llenya prové dels arbres que, és clar, són plantes. Les plantes s'alimenten de l'energia
del Sol. Quan es tallen els arbres i es crema la seva fusta s'allibera l'energia que han
acumulat del Sol i ens l'ofereixen en forma de calor. Moltes llars s'escalfen amb llenya i
molts habitants de la Terra no tenen cap altra forma de cuinar que fent servir la llenya.

Combustibles fòssils

Els següents tres exemples tenen el seu origen a èpoques prehistòriques. Igual que en el
cas de la llenya, les plantes de l'antiguitat absorbiren la llum del Sol i la transformaren
en més plantes. Animals prehistòrics com els dinosaures es menjaren aquestes plantes.
Quan aquelles plantes i animals moriren  i quedaren sepultats sota muntanyes de terra
començaren a descompondre's, en un procés de milions d'anys, fins a transformar-se en
un altre tipus de combustible. Els residus d'aquestes plantes i animals constitueixen els
combustibles fòssils.
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Carbó / Mostrar un tros de cargó (barbacoa).

Quan els animals moren la seva energia es descompon i, al llarg d'un procés que dura molt
temps, es converteix en petroli, carbó o gas natural. Són una forma, podríem dir, d'energia
solar “envasada”. Al moment de fer-ne ús desprenen molta de l'energia que emmagatzemaren
però també molts elements contaminants com els gasos d'efecte hivernacle.

Petroli / Mostrar una llauna de lubricant.

Del petroli se n'obté una gran varietat de productes entre els que hi ha la benzina o el
gas-oil que serveixen per alimentar la majoria dels motors de cotxe i les calderes de
calefacció de les cases. Gairebé la meitat de l'energia que consumim prové del petroli.
D'igual forma que el carbó, el petroli emet, al cremar-se, gasos contaminants i com que
en gastem molt, contribueix, en gran mesura, al problema de l'escalfament global del
Planeta. Tampoc cal oblidar els riscs ambientals associats al seu transport.

Gas natural / Mostrar un encenedor i encendre’l.

El gas natural s'utilitza per escalfar i cuinar, tant a moltes llars com a les centrals tèrmiques
de producció d'electricitat. El gas dels encenedors no és de la mateixa classe que el natural
però serveix d'exemple. Molta de l'energia que consumim prové d'aquestes fonts fòssils,
però aquestes són limitades ja que les que existeixen són les que es crearen fa milions
d'anys. A més, cremar aquestes energies comporta una sèrie de problemes que afecten el
medi ambient, a vegades molt importants i difícils d'arranjar.

Altres fonts d’energia
Les següents fonts d'energia no tenen com origen al Sol. Provenen d'altres cicles existents
a la Terra.

Hidràulica / Vessar aigua d’una tassa a una altra simulant una cascada.

L'aigua no és una font d'energia però s'utilitza per produir electricitat. L'aigua que cau
des d'una muntanya  o una presa s'usa per moure una turbina que genera electricitat.
Més o menys de la mateixa manera que la roda d'un bicicleta mou la dinamo i encén el
llum. Al nostre país, una part important de l'electricitat que consumim ve dels embassaments
i de l'aigua. L'energia és neta i renovable però la construcció d'embassaments té molts
inconvenients per al medi ambient ja que altera la dinàmica natural dels rius i inunda
superfícies de terreny d'interès ecològic.

Vent / Mostrar un molinet i fer-lo girar bufant

El vent fa girar les pales o aspes dels molins que també generen electricitat. En el passat,
els molins s'utilitzaren per moldre el gra o bombejar aigua. A l'actualitat són una font
molt important d'electricitat.
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Electricitat / Mostrar una fotografia d’un llamp o una bombeta.

Els llamps d'una tempesta tenen una gran quantitat d'energia en forma d'electricitat que
es genera de forma natural. Des que es descobrí la forma d'utilitzar l'electricitat, aquesta
ha sigut el mitjà més habitual per moure les màquines, tot i que el seu origen no sigui
el mateix que el dels llamps d'una tempesta.

Energía nuclear / Mostrar una fotografia d’una central nuclear.

L'energia nuclear prové de la radioactivitat de l'urani . Aquesta energia s'usa per produir
electricitat però també té aplicacions mèdiques i, sobretot, és coneguda, malauradament,
pels seus usos militars. És capaç de generar molta més quantitat d'energia que la resta
de fonts, amb tot, els residus que genera són tan perillosos que s'han convertit en un
problema d'abast mundial ja que aquests es mantenen actius durant milers d'anys. A més,
existeix el risc d'accident que en cas de donar-se comporta conseqüències molt greus per
a les persones i el medi ambient.

Energía química / Mostrar una pila.

Les piles generen energia a través de reaccions químiques. En aquestes reaccions, varis
components són capaços de barrejar-se de manera que produeixen electricitat. Quan les
piles s'esgoten és degut a que els components de la reacció també s'han consumit. Les
piles i les bateries són uns components molt còmodes però que han de ser emprats amb
precaució ja que els seus residus són contaminants i l'eficiència amb la que produeixen
electricitat, pel contrari, és molt baixa.



Pots trobar les paraules?
Poden estar en vertical, horitzontal,
en diagonal o al revés. SOL

VENT
LLENYA
ESTALVI
PLAFÓ
LLUM

Energia solar
Llenya
Alcoho
Carbó
Gas
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Sopa de lletres

Cotxes, persones, cases o fàbriques,
utilitzen energia per funcionar. Pots
ordenar els noms de quatre de les
energies més emprades?

Energies barrejades
ARLSO

NYELAL

OMENTAL

ROTPELI

Tatlla de la llista aquelles energies creguis
que no uses

Vent
Aliment
Petroli
Biomassa

Electricitat
Energia hidràulica
Energia química
Energia nuclear

Fes una llista amb les
TRES energies que més
s’utilitzen a l’escola:

1

2

3

Fes una llista amt les
TRES energies que més
s’utilitzen a casa teva:

1

2

3

Recomanat per a: Primària
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Escriu a la part de sota de cada dibuix la paraula que hi correspongui. Totes les paraules estan
relacionades amb l'energia:

Bencina        Sol      Vent    Electricitat     Vent     Menjar     Electricitat    Menjar

Completa

Recomanat per a: Primària
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Completa amb un dels dos dibuixos que estan solts la figura que falta per compondre un trio
d'energies renovables i un altre d'energies fòssils.

Tres en ratlla

Energia renovable
Energia fòssil

Recomanat per a: Primària
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Conservar l’Energia

Sabem que la major part de l'energia que utilitzem avui en dia,
ve originàriament del sol. Enumera les següents frases de forma que quedin ordenades
 segons succeeixin abans o després i fes una redacció per a cada tipus de combustible
on es descrigui com es forma:

Energia de combustibles fòssils:

- Calor i pressió al llarg d'un temps molt llarg de manera que les plantes i
             els animals es converteixen en carbó, petroli i gas natural.
- La llum i l'escalfor del sol fan que les plantes i animals puguin créixer.
- Els combustibles fòssils es refinen per donar energia a les màquines.
- Les plantes i animals moren i es descomponen.
- Els homes construeixen pous i excaven a les profunditats per extreure
             els combustibles fòssils.

Energia hidroelèctrica:

- Les turbines generen electricitat.
- La pluja cau i omple rius i embassaments.
- L'escalfor del sol evapora l'aigua dels oceans i llacs.
- L'aigua evaporada forma núvols.
- Les preses als rius paren l'aigua i utilitzen el flux d'aigua per moure les turbines.

Energia del vent:

- La calor del sol escalfa l'aire.
- Els molins es poden utilitzar per bombejar aigua o generar electricitat.
- En pujar l'aire calent, l'aire fred reomple l'espai que queda lliure produint
             corrents de vent.
- L'aire, en moure's, fa girar les aspes dels molins de vent.

Energia fotovoltaica:

- L'energia del sol excita els electrons dels plafons.
- Els electrons en moviment generen corrent elèctrica.
- La llum del sol cau sobre el plafó fotovoltaic.
- L'electricitat es traspassa a la xarxa o bé s'emmagatzema a una bateria per al seu ús posterior.

Recomanat per a : Secundària i Batxillerat


