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Quin tipus de consumidor energètic soc? Com puc millorar?

Objectius  
1. Identificar hàbits quotidians per l’estalvi energètic. 
2. Conscienciar-se de la dependència energètica per fer
3. Analitzar quins són els meus hàbits de consum energètic per reduir la meva petjada ecològica. 

Es treballen especialment les competències 5 i 11
C.5. Valorar problemes socials rellevants interpret ant

propostes de futur.  
C.11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de bén s i serveis, amb coneixements científics i socials 

per esdevenir un consumidor responsable.
 
Descripció de la proposta  
Els nens i nenes de cinquè de primària estàvem treballant l’energia. Vam 
pegunta “Què hi ha darrere l’endoll? Cada nen va intentar dibuixar qu
l’endoll i com i per on arribava l’electricitat. 
Un cop treballats diferents continguts cla
nostra petjada ecològica com a consumidors energètics.
 
Per aconseguir-ho portarem a terme aquestes activitats:

1. Estudi energètic de casa (individual i petit grup)  
2. Elaboració de gràfics de consum energètic (petit grup)  
3. Conclusions (gran grup)  
4. Anàlisi imatges, titulars energia i generació de preguntes “Quin tipus de consumidor sóc?” (Petit i 

gran grup)  
5. Test etiqueta energètica (individual) 
6. Compromís personal per ser un A+++ (individual) 
7. Enregistrament d’una demanda al

 
Aspectes didàctics i metodològics 
Les activitats per donar resposta a la pregunta d’aquesta unitat inclouen diferents formes d’agrupar als 
alumnes, individualment, per parelles, en petit i gran grup, però l’activitat final que servei
analitzar una part de la competència 11 que té a veure amb el compromís i la implicació personal, és 
totalment individual. 
 
 
Recursos emprats  
Indicadors d’eficiència energètica (qualificació energètica). 
- Llista d’aparells elèctrics.  
- Gràfica per representar la informació. 
- Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
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Quin tipus de consumidor energètic soc? Com puc millorar?
 

Identificar hàbits quotidians per l’estalvi energètic.  
se de la dependència energètica per fer-ne un ús més sostenible.

Analitzar quins són els meus hàbits de consum energètic per reduir la meva petjada ecològica. 
Es treballen especialment les competències 5 i 11 

C.5. Valorar problemes socials rellevants interpret ant -ne les causes i les conseqüències

C.11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de bén s i serveis, amb coneixements científics i socials 
per esdevenir un consumidor responsable.  

Els nens i nenes de cinquè de primària estàvem treballant l’energia. Vam començar el projecte amb la 
pegunta “Què hi ha darrere l’endoll? Cada nen va intentar dibuixar què s’imaginava que hi havia darrera 
l’endoll i com i per on arribava l’electricitat.  
Un cop treballats diferents continguts claus del projecte, ens proposem esbrinar com podem reduir la 
nostra petjada ecològica com a consumidors energètics. 

ho portarem a terme aquestes activitats: 
Estudi energètic de casa (individual i petit grup)   
Elaboració de gràfics de consum energètic (petit grup)   

Anàlisi imatges, titulars energia i generació de preguntes “Quin tipus de consumidor sóc?” (Petit i 

Test etiqueta energètica (individual)  
Compromís personal per ser un A+++ (individual)  
Enregistrament d’una demanda al govern (individual) 

Aspectes didàctics i metodològics  
Les activitats per donar resposta a la pregunta d’aquesta unitat inclouen diferents formes d’agrupar als 
alumnes, individualment, per parelles, en petit i gran grup, però l’activitat final que servei
analitzar una part de la competència 11 que té a veure amb el compromís i la implicació personal, és 

Indicadors d’eficiència energètica (qualificació energètica).  

ica per representar la informació.  
Institut Català de l’Energia (ICAEN)  
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ne un ús més sostenible. 
Analitzar quins són els meus hàbits de consum energètic per reduir la meva petjada ecològica.  

conseqüències  per plantejar 

C.11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de bén s i serveis, amb coneixements científics i socials 

començar el projecte amb la 
s’imaginava que hi havia darrera 

brinar com podem reduir la 

Anàlisi imatges, titulars energia i generació de preguntes “Quin tipus de consumidor sóc?” (Petit i 

Les activitats per donar resposta a la pregunta d’aquesta unitat inclouen diferents formes d’agrupar als 
alumnes, individualment, per parelles, en petit i gran grup, però l’activitat final que serveix també per 
analitzar una part de la competència 11 que té a veure amb el compromís i la implicació personal, és 
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Continguts i processos que es treballen de forma de stacada 
Continguts: 

● Fonts d’energia i fonts d’alimentació.
● Hàbits de consum energètic 
● Valoració d'actuacions que contribueixen 

Continguts clau 
4.   Consum responsable 
16. Problemes socials rellevants

Processos que es treballen: 
● Representació gràfica de la informació i conclusions de les gràfiques. 
● Capacitat de fer-se preguntes. 
● Treball en grup.  
● Comunicació d’informació de diverses maneres, oralment, per escrit i gràficament.

Criteris d’avaluació: 
● Nivell d’implicació en els compromisos. 

● Viabilitat dels compromisos i de la demanda al govern. 
● Grau d’impacte del compromís. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
És una activitat pensada per treballar amb nens de cicle superior, nosaltres l’hem portat a terme a cinquè. 
És una activitat que la podem realitzar nens i nenes amb capacitats d’aprenentatge i coneixements molt 
diferents 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn
La llengua escrita i oral ocupa una part important en la unitat didàctica, però el test final és molt pautat i no 
ha de suposar cap entrebanc per nens amb dificultats en lectoescriptura. 
Una de les activitat finals es pot fer arribar a l’Ajuntament, a la Conselleria o qualsevol organisme oficial 
que treballi en temes de medi ambient i sostenibilitat.
 
Documents adjunts  
Adjuntem  els documents creats per l’equip de mestres de cicle superior  
 
Autoria  
 
Gemma Elias i Mireia Negre 
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Continguts i processos que es treballen de forma de stacada  

Fonts d’energia i fonts d’alimentació. 

Valoració d'actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

16. Problemes socials rellevants 

Representació gràfica de la informació i conclusions de les gràfiques.  
se preguntes.  

ció d’informació de diverses maneres, oralment, per escrit i gràficament.

Nivell d’implicació en els compromisos.  

Viabilitat dels compromisos i de la demanda al govern.  
Grau d’impacte del compromís.  

Alumnat a qui s’adreça especialment  
És una activitat pensada per treballar amb nens de cicle superior, nosaltres l’hem portat a terme a cinquè. 
És una activitat que la podem realitzar nens i nenes amb capacitats d’aprenentatge i coneixements molt 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
La llengua escrita i oral ocupa una part important en la unitat didàctica, però el test final és molt pautat i no 
ha de suposar cap entrebanc per nens amb dificultats en lectoescriptura.  

a de les activitat finals es pot fer arribar a l’Ajuntament, a la Conselleria o qualsevol organisme oficial 
que treballi en temes de medi ambient i sostenibilitat. 

Adjuntem  els documents creats per l’equip de mestres de cicle superior  de primària.
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ció d’informació de diverses maneres, oralment, per escrit i gràficament. 

És una activitat pensada per treballar amb nens de cicle superior, nosaltres l’hem portat a terme a cinquè. 
És una activitat que la podem realitzar nens i nenes amb capacitats d’aprenentatge i coneixements molt 

La llengua escrita i oral ocupa una part important en la unitat didàctica, però el test final és molt pautat i no 

a de les activitat finals es pot fer arribar a l’Ajuntament, a la Conselleria o qualsevol organisme oficial 

de primària. 


