
- PROPOSTA D’OBJECTIUS I CONTINGUTS SOBRE L’ENERGIA .  

Els blocs d’objectius i continguts estan seqüenciats per Cicles, però no són blocs 
estàtics. A criteri de l’ensenyant es poden reorganitzar de la forma que es cregui 
més convenient.  

EDUCACIÓ INFANTIL  

Objectius pel Cicle Educació Infantil  

- Observar que nosaltres consumim energia quan fem coses (ens cansem) i que repostem 
aquesta energia descansant i prenent aliments.  
- Observar que les coses funcionen o no segons la disponibilitat d’energia.  
- Observar que la llum del sol produeix ombra.  
- Observar que l’ombra d’un objecte estàtic es belluga al llarg del dia.  
- Observar com “es belluga” el sol canviant de posició al cel.  
- Descobrir que el color negre absorbeix la radiació solar i el blanc la reflecteix.  

Continguts pel Cicle Educació Infantil  

- Cansar-se/descansar  
- Mengem per créixer i tenir energia per fer coses.  
- Les màquines i els aparells funcionen si tenen energia.  
- Hi ha diferents fonts d’energia.  
- El sol produeix llum i calor.  
- El sol canvia de lloc al llarg del dia.  
- El blanc i el negre es comporten d’una forma diferent amb el sol.  
   

Activitats per pel Cicle Educació Infantil  

- Quin cansament!  

Aprofitar moments d’activitat física per observar que ens cansem més quan ens 
belluguem que quan estem quiets, que reposant recuperem l’alè i ens podem tornar a 
bellugar.  

- Quina gana!  
Aprofitem moments en què senten gana per relacionar la necessitat de menjar amb la 
capacitat de bellugar-nos i fer coses.  

- Tinc una ombra ben fosca.  

Jugar amb les ombres al pati o al terradet:  
. La meva ombra fa el mateix que jo  
. Les ombres xoquen i no es fan mal  
. Una ombra s’amaga amb una altra ombra  

- El sol m’escalfa: quan tinc calor busco l’ombra/quan tinc fred busco el sol.  



Aprofitar un dia d’hivern al pati per observar que al sol s’està millor que a l’ombra 
perquè sentim escalforeta. A l’invers, un dia de primavera al pati, observar que busquem 
l’ombra perquè el sol escalfa massa.  

- Es belluga la meva ombra si jo no em moc?  

A una classe que es pugui enfosquir, es posa un focus ( un llum de taula o de peu) i es 
pot observar que l’ombra apareix quan s’encén el llum i desapareix quan s’apaga. 
Després es pot observar que l’ombra es desplaça a mida que el focus es belluga, encara 
que la persona estigui quieta.  

- Per què serveix un endoll?  

Formular aquesta pregunta i recollir les respostes prèvies.  
Proposar fer alguna experiència amb el casset o amb un llum de taula per veure com 
influeix en el seu funcionament el fet d’estar endollat o no.  
Observar el funcionament de diferents aparells elèctrics que es puguin endollar 
fàcilment.  
Tornar a formular la pregunta inicial per veure si arriben relacionar el fet d’estar 
endollat amb la possibilitat de funcionament.  

- Què necessita per funcionar?  

Observar el funcionament d’una lot o una joguina de piles i descobrir que la utilització 
de les piles és imprescindible perquè funcioni.  

- L’ombra d’un arbre es belluga?  

Plantejar les preguntes: si nosaltres ens belluguem, la nostra ombra ens segueix? I un 
arbre, que sempre està quiet, la seva ombra canvia de lloc?  
Observar l’ombra d’un arbre  a primera hora del matí i resseguir la silueta perquè quedi 
senyalada al terra.  
Repetir i fer el senyal a última hora del matí i a la tarda per comprovar si l’ombra ha 
canviat de lloc o no.  
Reflexionar sobre el resultat: com és que ha anat canviant de lloc?  

- L’energia s’acaba.  

Recordar la funció de la pila a un aparell, descoberta els cursos anteriors.  
Formular la pregunta: aquesta joguina ja en té prou amb una pila per funcionar? 
funcionarà sempre que tingui la pila?  
Posar en funcionament una joguina o una lot fins que deixi de funcionar per 
exhauriment de la pila. Comprovar amb un altre aparell que la pila ja no fa funcionar res.  
Reflexionar sobre el que ha passat: la pila “s’ha acabat”  
A P-5 ja es pot introduir el concepte de pila com a objecte molt contaminat i que un cop 
s’acaba s’ha de llençar en un contenidor especial i que és un problema desfer-se’n 
d’elles (de fet actualment es compacten en blocs de ciment i es guarden en abocadors 
controlats en espera de trobar una solució millor).  
Es pot parlar de les piles recarregables  i del recarregador de piles endollable al corrent 
o a una placa fotovoltàica.  



- El camí del sol  

Formular la pregunta: el sol està sempre al mateix lloc? va per on vol i de qualsevol 
manera? Recollir les respostes i les propostes que es facin.  
Un dia clar, observar la situació del sol a primera hora del matí ( Molt important: avisar 
del perill de mirar el sol directament!) i senyalar-lo sobre un esquema del que veuen al 
pati que la mestra els haurà proporcionat prèviament. Aquest esquema ha de tenir uns 
punts de referència molt clars. (Annex 1)  
 Tornar a mirar la posició que ocupa al cel al migdia a i a la tarda i deduir la trajectòria 
que ha anat seguint .  
Reflexionar sobre les preguntes: cada dia passa el mateix? com ho podem saber?  
Comprovar  si a l’endemà passa el mateix  i es veu el sol al mateix lloc a la mateixa 
hora.  
   

- El blanc i el negre.  

Formular la pregunta: què creieu que escalfa més una cartolina negra o una cartolina 
blanca? Recollir les previsions.  
Fer dos manegots (“manguitos”) amb cartolina, un de blanc i un de negre ( en forma de 
cilindre d’uns 20 cm de llarg i 8 cm de diàmetre).  
Ficar un braç a cada manegot i sortir al sol, exposant els dos braços estirats perquè hi 
toqui de ple.  
Explicar les sensacions que es reben a cada braç.  
Reflexionar sobre el resultat: color negre fa sentir més escalfor que el blanc.  
   
   

CICLE INICIAL  

Objectius pel Cicle Inicial  

- Experimentar que l’exercici físic comporta una despesa d’energia  
- Saber que és imprescindible que hi hagi una font d’energia perquè un aparell funcioni.  
- Saber que hi ha diferents fonts d’energia: el nostre cos, l’endoll, la pila seca i les 
cèl·lules fotovoltàiques .  
- Descobrir que hi ha fonts d’energia que s’acaben i fonts de d’energia que no s’acaben.  
- Observar com el color negre afavoreix l’acumulació de la calor captada del sol  
- Observar que la llum del sol és capaç d’imprimir siluetes a un full  

Continguts pel Cicle Inicial  

- Cansar-se/descansar  
- La pila seca és una font d’energia  
- Les cèl·lules fotovoltàiques proporcionen energia  
- Fonts d’energia que s’acaba/fonts d’energia que no s’acaba.  
- El blanc i el negre es comporten de forma diferent amb el sol.  
- El sol produeix llum i calor.  

Activitats pel Cicle Inicial  



- No puc més!  

Plantejar la pregunta: Quantes vegades es pot aixecar aquesta galleda/donar la volta al 
pati corrents/etc. sense parar?  
Realitzar la prova pràctica perquè notin que cada cop tenen menys força o els costa més 
de fer l’exercici, fins que no puguin més (aturar la prova si s’observen símptomes 
d’esgotament exagerat en algun alumne cabut que no vol plegar). Descansar i relaxar-se.  
Reflexionar sobre el sistema de reposició que té el cos: el descans i l’alimentació.  

- La cera de l’espelma s’acaba.  

Observar com està feta una llàntia de parafina: el dipòsit, la parafina sòlida i el ble.  
Fer previsions sobre el que passarà quan s’encengui el ble. Anotar les previsions.  
Observar què passa realment quan s’encén el ble : es crema el ble, es fon la parafina, fa 
llum i fa calor.  
Observar com es va acabant la parafina a mida que va passant el temps, fins que s’acaba 
del tot i deixa de fer llum i calor.  
Reflexionar sobre el que han vist per veure si arriben a relacionar la combustió de la 
parafina com a condició indispensable perquè hi hagi llum i calor.  
   

- Les piles o el sol?  

Observar el funcionament d’una lot, un petit ventilador o una calculadora alimentats per 
piles seques. Comprovar que és imprescindible la presència de la pila perquè funcionin.  
Observar el funcionament d’una lot, un petit ventilador o una calculadora alimentades 
per cèl·lules fotovoltàiques . Comprovar que és imprescindible que rebin la llum del sol 
o d’una bombeta per funcionar.  
Reflexionar: què fem quan s’acaben les piles? Què passa en el cas del funcionament 
solar? Introduir el concepte font d’energia que s’acaba/ font d’energia que no s’acaba.  
Ja es pot introduir el concepte de pila com a objecte molt contaminat i que un cop 
s’acaba s’ha de llençar en un contenidor especial i que és un problema desfer-se’n 
d’elles (de fet actualment es compacten en blocs de ciment i es guarden en abocadors 
controlats en espera de trobar una solució millor).  
Es pot parlar de les piles recarregables  i del recarregador de piles endollable al corrent 
o a una placa fotovoltàica)  

- L’ampolla blanca i l’ampolla negra.  

Fer suposicions sobre les preguntes: Què passa si deixem una ampolla pintada de negre 
i plena d’aigua al sol? I si l’ampolla és blanca, passarà el mateix?  
Preparar dues ampolles de la mateixa mida i material plenes d’aigua, una pintada de 
blanc i l’altra pintada de negre ( o posades a l’interior d’un cilindre de cartolina negre o 
blanc).Tocar l’aigua que omple les ampolles per notar si la sensació que tenen és de 
calor o de fred. Posar-les a ple sol durant una hora. Tocar l’aigua per notar que està 
calenta i quina ho està més . Reflexionar sobre: com és que s’ha escalfat l’aigua? Com 
és que una s’ha escalfat més que l’altra. Recordar i reforçar el concepte descobert a P-5: 
el color negre ajuda a que s’acumuli (guardi) més escalfor del sol que el blanc.  

- La llum del sol fa formes.  



Observar fulls de paper reciclat (blanc o de colors) per veure que no hi ha cap senyal ni 
dibuix. Posar-los a una terrassa o pati molt assolellat , sobre una superfície plana, amb 
tot d’objectes al damunt, de forma que una part del full quedi tapada i l’altra no. Mira 
que els objectes que col·loquem al damunt deixin una silueta identificable: fulles d’arbre, 
siluetes retallades en cartolina fosca, peces d’un encaix, etc. Treure-ho passats uns dies i 
observar de nou la superfície del paper.  
Reflexionar: qui ho ha fet això? Com s’ha pogut fer? Recordar algunes experiències 
amb les ombres de cursos anteriors.  
Atenció! Si aquests alumnes participen en el Taller d’Insolacions, aquesta activitat hi 
estarà repetida.  

CICLE MIG  

Objectius pel Cicle Mig  

- Relacionar els aparells més familiars amb la seva font d’energia  
- Saber de quina manera obtenim l’energia que consumim.  
- Observar que amb diferents comportaments es consumeix diferent quantitat d’energia 
per obtenir el mateix resultat.  
- Saber que l’escalfor del sol es pot acumular i aprofitar-la per escalfar l’aigua sanitària i 
per la calefacció.  
- Saber que la terra es belluga i això produeix l’efecte del moviment del sol.  

Continguts pel Cicle Mig  

- Cada aparell té la seva font d’energia.  
- L’energia es transforma sempre en una altra forma d’energia.  
- Els cables serveixen per conduir l’energia elèctrica i l’interruptor per deixar-la passar 
o no, segons la necessitem.  
- Materials conductors elèctrics i aïllants  
- Materials conductors tèrmics i aïllants  
- El comptador elèctric mesura el pas de l’electricitat.  
- El rellotge de sol.  

Activitats pel Cicle Mig  

- Què necessita per funcionar…?  

Relacionar aparells ( cotxe, batedora, semàfors, telèfon, barca de vela, patins, etc.) amb 
les seves fonts d’energia corresponents ( combustible fòssil , electricitat , força del vent, 
tracció humana “força de sang”, etc.)  

- Com viatja l’electricitat?  

Fer petits circuits elèctrics amb piles de petaca, cables , bombetes i clips.  
Observar que és imprescindible el contacte de materials conductors, la connexió als dos 
pols de la pila  i de que el circuit sigui tancat perquè funcioni.  

- Com ens arriba l’electricitat?  



Observar els cables del carrer i les seves entrades als edificis  (és més fàcil si es tracta 
d’edificis de més de quaranta anys)  
Observar el comptador de l’escola i el quadre de distribució de l’electricitat.  

- El comptador de l’electricitat.  

Observar el comptador d’electricitat de casa seva i  copsar la diferència del seu 
moviment quan hi ha molts aparells connectats i funcionant o quan hi ha el mínim 
d’aparells en funcionament.  

- Gastar més / gastar menys.  

Per petits grups observar si les estances de l’escola , il·luminades artificialment, estan 
ocupades o no.  
Fer un cartell explicatiu per cada una de les estances poc habitades de l’escola recordant 
la importància de tancar el llum en sortir d’una estança.  

- Incandescent / fluorescent.  

Observar la construcció i el funcionament d’una bombeta incandescent i d’una bombeta 
fluorescent. Observar les dades del consum  de cada una d’elles i deduir quina gasta més 
electricitat que l’altra.  

- El moviment d’una ombra.  

En una zona ben assolellada preparar una agulla de fer mitja clavada sobre una caixa de 
suro blanc coberta per un paper.  
Dibuixar l’ombra que fa l’agulla i anotar l’hora  en que s’ha fet. Sense bellugar per res 
el muntatge, anar dibuixant les ombres, anotant l’hora cada vegada.  
Al final del dia observar el desplaçament de l’ombra i deduir la trajectòria que ha anat 
seguint el sol al cel.  
Tornar  a fer la mateixa observació a l’endemà per veure les coincidències.  
Reflexionar sobre el moviment del sol i de la terra: en realitat qui es belluga?  

- L’escalfador solar.  

Construir un escalfador d’aigua solar a partir d’un bidó d’aigua cobert per una capa 
d’escuma de cèl·lules tancades de color negre.  
Prendre nota de la temperatura inicial de l’aigua . Posar-lo en una zona ben assolellada i 
mesurar la temperatura de l’aigua cada hora, anotant el resulta en una gràfica.  
   

CICLE SUPERIOR  

Objectius pel Cicle Superior  

-  Observar el comportament d’alguns materials respecte la conducció del calor  
-  Observar i conèixer l’efecte hivernacle  
-  Conèixer i saber llegir el comptador d’electricitat  
-  Saber d’on prové i com s’obté l’energia elèctrica que arriba a l’escola.  



-  Reconèixer que el sol és la principal font d’energia del nostre planeta.  
-  Conèixer la dependència energètica de la nostra vida quotidiana i la transcendència 
dels nostres comportaments austers o malbaratadors  

Continguts pel Cicle Superior  

- Materials aïllants i conductors de calor  
- Efecte hivernacle: l’acumulació de calor degut a la retenció d’unes determinades 
radiacions per part d’una substància transparent (vidre, plàstic, gasos, etc.)  
- Funcionament esquemàtic d’una central elèctrica.  
- El cicle de la matèria i de l’energia.  
- El vat i el quilovat com unitats de mesura de potència elèctrica i el kvat/hora com a 
unitat de consum.  
- Diferents formes d’obtenir l’energia elèctrica domèstica, fonts renovables i no 
renovables.  

Activitats pel Cicle Superior  

- Quin material condueix millor l’escalfor?  

Formular alguna hipòtesi raonant la seva elecció.  
Preparar unes barnilles de diferents materials (acer, vidre, fusta, coure, alumini, etc.) 
amb unes miquetes de plastilina o cera enganxades a diferents distàncies d’un dels 
extrems. Posar un cremador o una flama, de manera que tots els extrems estiguin tocant 
la flama. Observar quines miquetes de plastilina es fonen abans i raonar per què és així. 
Deduir quins dels materials són millors conductors i quins millors aïllants.  

- L’efecte hivernacle.  

En un moment en que el sol entri a l’aula es posa un termòmetre davant la finestra 
tancada, en la zona on toquen directament els raigs de sol i es mesura la temperatura. 
Després s’obre la finestra , s’espera uns minuts i es torna a mesurar la temperatura.  
Raonar sobre la diferència de temperatures i la funció del vidre (deixa passar moltes 
radiacions però reflexa cap a l’interior algunes, de forma que s’acumulen i fan que 
augmenti la temperatura). Parlar sobre l’aplicació positiva d’aquest fenomen (els 
hivernacles per plantes, els acumuladors de calor, etc.) i els efectes perillosos a 
l’atmosfera.  

- Cuinar amb el sol?  

Construcció d’un petit forn solar amb dues caixes aïllades, amb la tapa transparent i els 
fons de color negre (fotolits de les impremtes). Observar com es fon una mica de 
formatge a sobre del pa.  

- La cuina solar.  

(Aquesta activitat està contemplada com a taller)  
Construcció d’una cuina solar a partir d’envasos tretrabric farcits de paper de diari, per 
tancar un recinte i aïllar-ho. Cobrir el fons amb material de color negre i tapar el recinte 



amb un vidre o una placa de policarbonat transparent. Situar-ho en la direcció òptima i 
mesurar la temperatura interior. Es pot fer servir per cuinar pizzes pre-cuinades .  

- Visita a la central hidroelèctrica de Sau o a la tèrmica del Besòs  

(Hem decidit que en aquests dies no es faria cap sortida)  
Aquestes dues centrals tenen el seu propi dossier didàctic.  
A la central de Sau-Pasteral hi ha muntat un sistema de doble acció, de forma que a la 
nit, quan disminueix la demanda d’electricitat, la turbina es converteix en motor i amb 
l’energia de la tèrmica ( que no es pot tancar perquè gastaria molta energia en tornar-se 
a escalfar) fa que una part de l’aigua que ha baixat durant el dia de Sau a Pasteral, torni 
a remuntar fins a Sau.  
Observar l’impacte mediambiental de cada un dels diferents tipus de central elèctrica i 
els condicionants perquè funcioni.  

- Visita a la biblioteca de Mataró.  

(Hem decidit que en aquests dies no es faria cap sortida)  
Observar la construcció i el funcionament del mur solar, amb la seva doble captació: 
tèrmica i fotovoltàica.  

- Quanta energia consumeix un aparell ?  

Observar les plaques d’informació de cada aparell elèctric on indica la potència a la que 
treballa. Comparar aparells semblants però amb consums diferents.  

- Quanta energia elèctrica gastem?  

Observar el funcionament de comptador elèctric de l’escola. Fer la lectura a diferents 
hores del dia per observar si el consum és uniforme o no. Comparar les lectures en dues 
estacions de l’any per veure si hi ha algun tipus de diferència.  
Fer una observació a casa: quan hi ha molts aparells en marxa o quan hi ha els mínims 
en funcionament.  

- Bombeta incandescent, halògena o fluorescent ?  

Observar el tipus de bombeta que il·lumina l’escola i les que hi ha a casa. Prendre nota 
del consum de cada una d’elles, el tipus de llum que emeten i el seu comportament quan 
s’engeguen.  
Observar la construcció de cada tipus de bombeta per iniciar-se en el seu funcionament.  
Raonar sobre les conseqüències d’utilitzar un tipus o un altre i la seva idoneïtat.  

- La pila que es carrega amb el sol.  

Observació del funcionament d’una cèl·lula fotovoltàica. Incloure-la en petits muntatges 
elèctrics i comprovar que aporta l’energia equivalent a les piles seques.  
Raonar sobre la utilització d’un tipus de font d’energia o un altre.  

- El cicle de la matèria i de l’energia.  



Reflexionar sobre l’origen dels combustibles fòssils (gas,  petroli i carbó), remarcant la 
funció del sol en la producció de matèria orgànica. Recordar la funció del sol en la 
producció de corrents a l’atmosfera i als oceans, relacionant-lo amb l’aprofitament 
energètic del vent i els corrents d’aigua dels rius i del mar. Deduir la importància que te 
el sol en la nostra forma de viure. Fer un mural amb les conclusions del debat.  

 


