
                                                                                                                      
  
        
 
                                                         

 
 

Quin tipus de consumidor energètic sóc?
 
 
 
Sessió 1  

a) Comença el projecte amb la pregunta “Què hi ha darrere l’endoll? Cada nen intenta 
dibuixar què s’imagina que hi ha darrere l’endoll i com i per on arriba l’electricitat.  

Al final de la sessió posen en comú amb el petit grup què han dibuixat i amb les aportacions dels 
companys completem el dibuix.
 
En una segona part comparteixen amb la resta de companys les aportacions de tots els grups i fan 
un llistat de les coses que no saben i volen investi
 
Sessions 2 - 6 
 

b) Fan un breu  projecte d’investigació en grups cooperatius per conèixer els diferents tipus de 
fonts d’energia. Per obtenir la informació es poden fer servir diferents recursos, nosaltres 
vam fer servir aquests: 

● la informació extreta d
● un taller d’ENDESA gratuït sobre les diferents fonts d’energia 
● la presentació d’una estudiant d’enginyeria de l’energia, ex

va venir a aclarir
Sessió 7 
 

c) Posen en comú i elaboren un mapa de conceptes s
d’estudi de la ciència.  

 
Sessió 8 

d) Individualment, porten a terme un estudi energètic de casa seva 
consisteix a observar i recollir en una taula tot el que consumeix energia a casa. Han 
d’escriure el nom de l’aparell, perquè es fa servir i si està endollat, va amb bateria o amb 
una altra font d’energia. 

e) Posteriorment a l’aula, comparen la seva taula amb la dels seus companys i posen les 
dades del grup en dos gràfics: un en funció de la font d’energ
aparells i l’altre segons la utilitat que tenen (prèviament hem acordat uns criteris per 
agrupar les utilitats dels aparells, oci, tasques de la llar, treball, il·luminació o escalfor…)

f) Finalment, treuen unes conclusions dels grà
 
Sessió 9 
 

g) Anàlitzen imatges de titulars de notícies sobre energia i generen preguntes i debat al 
voltant del consum energètic. 

 
 
Sessió 10  

h) Responen el test “Quin tipus de consumidor energètic sóc?” i segons la puntuació 
obtinguda al final del test obtenen una etiqueta energètica. 

i) Posteriorment s’inicia una conversa per esbrinar com podem reduir la nostra petjada 
ecològica com a consum
 

                                                                                                                       

                                                          
Quin tipus de consumidor energètic sóc?

Comença el projecte amb la pregunta “Què hi ha darrere l’endoll? Cada nen intenta 
dibuixar què s’imagina que hi ha darrere l’endoll i com i per on arriba l’electricitat.  

posen en comú amb el petit grup què han dibuixat i amb les aportacions dels 
companys completem el dibuix. 

En una segona part comparteixen amb la resta de companys les aportacions de tots els grups i fan 
un llistat de les coses que no saben i volen investigar. 

Fan un breu  projecte d’investigació en grups cooperatius per conèixer els diferents tipus de 
fonts d’energia. Per obtenir la informació es poden fer servir diferents recursos, nosaltres 

 
la informació extreta dels llibres 
un taller d’ENDESA gratuït sobre les diferents fonts d’energia 
la presentació d’una estudiant d’enginyeria de l’energia, ex-alumna de l’escola, que 
va venir a aclarir-nos alguns dubtes. 

Posen en comú i elaboren un mapa de conceptes sobre l’energia partint del model escolar 

Individualment, porten a terme un estudi energètic de casa seva Annex 1
consisteix a observar i recollir en una taula tot el que consumeix energia a casa. Han 

el nom de l’aparell, perquè es fa servir i si està endollat, va amb bateria o amb 
una altra font d’energia.  
Posteriorment a l’aula, comparen la seva taula amb la dels seus companys i posen les 
dades del grup en dos gràfics: un en funció de la font d’energia amb que s’alimenten els 
aparells i l’altre segons la utilitat que tenen (prèviament hem acordat uns criteris per 
agrupar les utilitats dels aparells, oci, tasques de la llar, treball, il·luminació o escalfor…)
Finalment, treuen unes conclusions dels gràfics que anoten al mural de la classe

Anàlitzen imatges de titulars de notícies sobre energia i generen preguntes i debat al 
voltant del consum energètic. Annex 3 

Responen el test “Quin tipus de consumidor energètic sóc?” i segons la puntuació 
obtinguda al final del test obtenen una etiqueta energètica. Annex 4 
Posteriorment s’inicia una conversa per esbrinar com podem reduir la nostra petjada 
ecològica com a consumidors energètics.  
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Quin tipus de consumidor energètic sóc? 

Comença el projecte amb la pregunta “Què hi ha darrere l’endoll? Cada nen intenta 
dibuixar què s’imagina que hi ha darrere l’endoll i com i per on arriba l’electricitat.  Annex 0. 

posen en comú amb el petit grup què han dibuixat i amb les aportacions dels 

En una segona part comparteixen amb la resta de companys les aportacions de tots els grups i fan 

Fan un breu  projecte d’investigació en grups cooperatius per conèixer els diferents tipus de 
fonts d’energia. Per obtenir la informació es poden fer servir diferents recursos, nosaltres 

un taller d’ENDESA gratuït sobre les diferents fonts d’energia  
alumna de l’escola, que 

obre l’energia partint del model escolar 

Annex 1. La tasca 
consisteix a observar i recollir en una taula tot el que consumeix energia a casa. Han 

el nom de l’aparell, perquè es fa servir i si està endollat, va amb bateria o amb 

Posteriorment a l’aula, comparen la seva taula amb la dels seus companys i posen les 
ia amb que s’alimenten els 

aparells i l’altre segons la utilitat que tenen (prèviament hem acordat uns criteris per 
agrupar les utilitats dels aparells, oci, tasques de la llar, treball, il·luminació o escalfor…) 

fics que anoten al mural de la classe 

Anàlitzen imatges de titulars de notícies sobre energia i generen preguntes i debat al 

Responen el test “Quin tipus de consumidor energètic sóc?” i segons la puntuació 
 

Posteriorment s’inicia una conversa per esbrinar com podem reduir la nostra petjada 



                                                                                                                      
  
        
 
                                                         

 
 

Sessió 11 
j) Cada nen redacta el seu compromís personal pe

(Adjuntem la rúbrica d’avaluació d’aquesta activitat 
 
Sessió 12 

k) Finalment cada nen pensa una demanda per fer arribar al govern i l’enregist
vídeo amb la intenció de fer
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Cada nen redacta el seu compromís personal per ser un consumidor A+++ 
Adjuntem la rúbrica d’avaluació d’aquesta activitat Annex 6) 

Finalment cada nen pensa una demanda per fer arribar al govern i l’enregist
vídeo amb la intenció de fer-los arribar al Conseller de territori i sostenibilitat. 
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ser un consumidor A+++ Annex 5 

Finalment cada nen pensa una demanda per fer arribar al govern i l’enregistrem en un 
los arribar al Conseller de territori i sostenibilitat. Annex 6 


