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Test energètic. Quin tipus de consumidor energètic sóc? 

 
 
1. Dissabte al matí fa un sol magnífic, però t'has de quedar a casa a fer els deures...  
 
a) Quina ràbia! Passes les cortines perquè no t'enlluerni el sol, encens el llum i et poses a fer els 
deures.  
b) Quina ràbia! Corres les cortines per no veure el sol, encens el llum i surts a la terrassa a 
prendre el sol.  
c) Aprofites la llum del sol i surts a la terrassa a fer els deures.  
 
 
2. Per fer desplaçaments curts com anar a l’escola o a comprar pel barri...  
 
a) Vaig a peu o amb bicicleta.  
b) Sempre vaig amb cotxe perquè no m’agrada anar a peu.  
c)Faig servir el transport públic.  
 
 
3. Estàs treballant a l'ordinador i et criden a sopar...  
 
a) Hi vas corrent.  
b) Apagues els llums i hi vas corrent.  
c) Poses l'ordinador en suspens, apagues els llums i hi vas 
corrents.  
 
 
4. A casa meva… 
 
a) El televisor sovint està engegat encara que ningú el miri. 
b) Només engeguem el televisor per mirar els programes que ens agraden. 
c) A vegades tenim més d’un televisor engegat al mateix temps.  
 
 
5. A mig matí m'agafa gana i me’n vaig a la nevera...  
 
a) A vegades m’han d’avisar perquè me la deixo oberta. 
b) Penso que vull agafar abans d’obrir la nevera.  
c) M’agrada mirar que hi ha a la nevera per escollir el que vull.  
 
 
 
6. A quina hora carregues els teus aparells electrònics? 
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a) Els tinc sempre endollats.  
b) La carrego a la nit.  
c) Quan m’enrecordo. 
 
7. De sobte te'n recordes que tens partit al capvespre… 
 
a) Ostres! Encara està la bossa tal com la vaig deixar l’últim dia de partit. 
b) Sort que el pare i la mare s’han encarregat de deixar-me la roba preparada! 
c) Vaig a l’armari i agafo la roba neta que em vaig encarregar de recollir i plegar.  
 
8. Al partit us han apallissat i tornes sense forces i amb ganes de relaxar-te...  
 
a) Prens un magnífic bany amb l’aigua ben calenta.  
b) Prens una dutxa amb l’aigua ben calenta.  
c) Prens una dutxa amb l'aigua a una temperatura agradable. 
 
9. Faltes a classe per una grip i una amiga et deixa els apunts de tota la setmana...  
 
a) Fas una fotocòpia.  
b) Com que a l'oficina del pare les pots fer gratis, en fas dues còpies, per si de cas.  
c) En fas una fotocòpia, però fent servir el paper per les dues cares.  
 
10. Arriba l'hivern i comença a fer una mica de fresca...  
 
a) A casa posem la calefacció entre 18º i 21º.  
b) Puc anar amb màniga curta perquè a casa s’està ben calentó.  
c) Tanco les portes quan surto de l’habitació i vaig amb jersei per casa.  
 
11. A l’estiu a casa meva per estar-hi fresquets… 
 
a) Posem l’aire condicionat com a màxim a 25º.  
b) Posem l’aire condicionat a tope per estar ben fresquets. 
c) Acostumem a baixar les persianes a les hores de sol i a obrir les finestres quan s’amaga.  
 
12. Quan acabo de jugar amb la consola, l’ordinador o la tauleta… 
 
a) Tanco l’aparell i queda un llum encès en “standby”.  
b) El deixo engegat i preparat per més tard.  
c) Ho apago i no queda cap llum encès.  
 
 
 
 
Comprova quin tipus de consumidor ets: 
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Punts Respostes  15 punts o menys: Ets un C 
Si fos per tu, estaríem tots ben perduts: la teva 
conducta irresponsable no contribueix gens a 
l’estalvi energètic. Pensa-hi! 
 
De 16 a 22 punts: Ets un B 
No sembla que estiguis massa implicat amb 
l’estalvi energètic. Hauries de ser més 
responsable i modificar el teu comportament en 
algunes situacions. Ho pots fer molt millor! 
 
De 23 a 30 punts:Ets un A 
Fas petits passos per a estalviar energia. No 
vas del tot malament, però encara pots afinar 
una mica el teu  comportament. Ho pots fer 
millor! 
 
31 punts o més: Ets un A++ 
Vas bé. Has sentit a parlar de l’estalvi energètic 
i fas el possible per a contribuir-hi,només et cal 
una mica d’esforç per ser  un A+++. Ànims! 
 
36 punts: A+++ 
Genial ets un crack de l’estalvi energètic. La 
teva missió d’ara en endavant és animar als del 
vostre voltant a fer-ho! 

Preguntes a b c  

1 2 1 3  

2 3 1 2  

3 1 2 3  

4 2 3 1  

5 1 3 2  

6 1 3 2  

7 1 2 3  

8 1 2 3  

9 2 1 3  

10 2 1 3  

11 1 2 3  

12 2 1 3  

 
 

Puntuació total:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL MEU COMPROMÍS AMB EL CONSUM ENERGÈTIC RESPONSABLE 


