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Continguts

Tipus d’energia

Fonts d’energia

Activitats

De reforç: 1 i 2

Per a observar1
1 Observa aquestes tres fotografies i relaciona-les amb un tipus 

d’energia.  
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Nom:  

2 Busca informació sobre els guèisers per a fer aquesta activitat.

a) Escriu ací la definició de guèiser.

b) Quin tipus d’energia és la responsable de les erupcions?

c)  L’energia del vapor que ix de la terra s’usa per a produir electricitat. Creus que 
aquesta és una font d’energia renovable? Raona la resposta.
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Per a comprendre el que has llegit

Contenidos

Tipus d’energia

Fonts d’energia

Energies renovables

Activitats

De reforç: 1, 2, 3, 4 i 5

2
1 Quin tipus de motor vol usar Enid per a fabricar un castell mòbil al 

principi de la història?

2 Quin tipus de castell mòbil construïxen Enid i Bert amb l’ajuda de 
Lúcius al final de la història?
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Nom:  

3 En quin exemple es basen Enid i Bert per a construir el castell mòbil? 

4 Quina font d’energia usa el castell mòbil que construïxen?  

5 Com aconseguixen els panells necessaris per a obtindre aquesta energia?
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Per a experimentar3

Continguts

Fonts d’energia

Energia solar

Activitats

Extraescolars: 1 i 2

En equip: 1 

1 Formeu grups de cinc per a fer aquest experiment.

 Necessitareu: 
Una pala • un recipient • un plàstic d’uns 75 × 75 cm • unes quantes pedres 

de grandària mitjana • plantes fresques de l’entorn, com ara herbes, fulles o 

branques d’arbustos...

 Procediment:
 a)  Caveu un forat a terra d’uns 30 cm de profunditat i 60 cm de 

diàmetre.

 b)  Col·loqueu el recipient al mig del forat i envolteu-lo de plantes 
fresques.

 c)  Cobriu-ho tot amb el plàstic, subjectant-lo amb pedres. Poseu una 
pedra al centre del plàstic, damunt del recipient.

Observeu el recipient després de 24 hores. Què ha passat?
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Nom:  

2 Reflexiona sobre l’experiment anterior i respon aquestes preguntes:

a) D’on ha eixit l’aigua que hi ha al recipient?

b) Quina energia ha fet que l’aigua passe al recipient?

c) Es tracta d’un recurs renovable o no renovable? Raona la resposta.
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Continguts

Energies renovables  
i no renovables

Estalvi energètic

Activitats

De reforç: 1, 2, 3 i 4

1 Subratlla les fonts d’energia següents que són renovables i encercla 
les que són no renovables. 

Llum solar   carbó  fusta   energia de les marees   

energia atòmica     petroli   vent

2 Creus que es poden usar energies renovables en el transport? 
Raona la resposta.
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3 Anota algunes activitats que hages fet hui en les quals hages usat algun tipus de font 
d’energia.

4 Assenyala quatre mesures que podrien servir per a estalviar energia en les 
activitats que fas en la vida quotidiana.

Nom:  
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Continguts

Energies renovables  
i no renovables

Energies netes

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Per a buscar informació5
1 Busca en Internet informació sobre els cotxes híbrids i respon.

a) Quina diferència hi ha entre un cotxe híbrid i un cotxe normal?

b) Quins avantatges tenen els cotxes híbrids pel que fa als normals?

c) Per què creus que no s’ha estés més l’ús de cotxes híbrids?
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Nom:  

2 Busca informació sobre cotxes elèctrics i respon.

a) Quina diferència hi ha entre un cotxe elèctric i un cotxe normal?

b) Quins avantatges tenen els cotxes elèctrics pel que fa als normals?

c) Quins inconvenients tenen pel que fa als cotxes híbrids?
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Continguts

L’energia solar

Estalvi energètic

Activitats

Complementàries: 1 i 2

6 Per a investigar

1 Fes aquest experiment.

 Necessitaràs: 

6 glaçons de gel • 6 cartolines de colors diferents: verd, roig, 

groc, blau, blanc i negre

 Procediment:
 a)  Col·loca un glaçó damunt de cada cartolina i posa totes les 

cartolines a la llum del Sol.

 b)  Quin glaçó es fon més de pressa? I quin tarda més a fer-ho?
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Nom:  

2 Respon aquestes preguntes tenint en compte el que saps sobre la llum i l’energia 
que absorbixen els colors. 

a) Explica els resultats de l’experiment de l’activitat 1.  

b)  Creus que es podria traure alguna conclusió d’aquests resultats que estiga 
relacionada amb l’estalvi energètic?
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Continguts

Fonts d’energia

Energies renovables   
i no renovables

Activitats

De reforç: 1

D’ampliació: 2

7 Per a aplicar el que has aprés

1 Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

❏   Les energies renovables són aquelles que no contaminen  
el medi ambient.

❏   El carbó és una font d’energia no renovable.

❏ Els biocombustibles són energies renovables.

❏  L’energia procedent de la força de les marees s’anomena energia 
eòlica.
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Nom:  

2 Observa aquests llocs i assenyala quin triaries  
per a produir cada un d’aquests tipus d’energia.  

hidroelèctrica

biocombustible

solar

eòlica  geotèrmica
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Continguts

Energies renovables  
i no renovables

Energies netes

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

8 Per a aprendre a aprendre

1 Busca informació en Internet sobre els problemes relacionats amb 
el petroli i l’energia nuclear com a fonts d’energia i completa la 
taula següent.

Petroli Energia nuclear

Problemes 
econòmics 

Problemes 
ambientals

Avantatges  
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Nom:  

2 Tenint en compte les dades que has obtingut en l’activitat anterior, què creus que 
es podria fer per a dependre menys del petroli i de l’energia nuclear com a fonts 
d’energia?
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Continguts

Energies renovables  
i no renovables

Energies netes

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Interdisciplinàries  
amb Llengua: 1 i 2

Interdisciplinària  
amb Plàstica: 2

9 Per a expressar-se per escrit

1 Imagina una ciutat de l’any 2300. El petroli i el carbó s’han acabat  
i l’ús de l’energia nuclear està prohibit. Descriu com creus que 
serien els mitjans de transport i els electrodomèstics de les 
cases i amb quin tipus d’energia funcionarien.
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Nom:  

2 Ara, imagina un poble menut on el consum energètic es  
cobrix completament mitjançant energia eòlica i solar. 
Dibuixa i escriu, en una cartolina, un còmic de quatre  
vinyetes sobre una família de turistes que descobrix  
aquest poble. 

Per a fer aquesta activitat cal que seguisques unes pautes:

a)  Definix les característiques dels personatges que  
intervindran en les quatre escenes.

b)  Descriu l’ambientació. Com és el lloc que vols dibuixar?

c)  Escriu un guió breu amb els diàlegs que figuraran en les 
bafarades de cada escena.
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Continguts

Energies renovables  
i no renovables

Estalvi energètic

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

En equip: 1

Per a comprendre el que has llegit

1 Llig aquest text i, després, comenta amb els companys i les 
companyes si creieu que els biocombustibles són energies 
renovables o no renovables, i quins són els avantatges i els 
inconvenients d’usar-los.

Els biocombustibles són uns compostos que 

s’obtenen de plantes cultivades que, quan es 

cremen, produïxen energia. Un dels cultius més 

usats per a la producció de biocombustibles és la 

dacsa. El problema és que, per a obtindre 

biocombustibles a partir de la dacsa, cal dedicar-ne 

una quantitat de terra molt gran per al cultiu, 

una terra que ja no es pot destinar a la producció 

d’aliments.

© Grupo Anaya



Nom:  

2 Tenint en compte el text de l’activitat anterior, en quin d’aquests casos creus que és 
aconsellable produir biocombustibles? Raona la resposta.

a) En un país amb una gran quantitat de territori desèrtic.

b) En un país amb molta terra fèrtil i molta població.

c) En un país amb molta terra fèrtil i poca població.  
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