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Resum i paraules clau 

 

L’energia actualment és un dels principals assumptes d’interès mundial. La 

dependència de la societat actual a aquesta, entre d’altres causes, fa que 

s’hagin d’utilitzar fonts d’energies renovables i millorar el seu aprofitament. Així 

doncs, és necessari conscienciar l’alumnat de la importància de l’estalvi 

energètic.  

 

A la primera part, l’estat de la qüestió, es presenta com ha anat 

evolucionant el concepte d’eficiència energètica així com quines són les 

normatives Europees i estatals vigents en qüestió. A més a més s’exposen 

varis exemples de com els alumnes, a partir del treball de camp, estan 

treballant l’eficiència energètica i de com es treballa des de diverses 

associacions mitjançant diferents activitats i projectes. 

 

La proposta es divideix en dues parts. La primera, més teòrica, es tracta de 

suggerir unes pautes generals perquè qualsevol docent pugui implementar 

l’estudi d’un problema a l’aula utilitzant com a una de les eines el treball de 

camp. La segona part recull la proposta d’aplicació pràctica a l’aula, 

concretament, sobre eficiència energètica en el qual els alumnes de primer de 

batxillerat hauran de fer un estudi sobre l’eficiència del centre. Aquest estudi es 

realitzarà a partir del context real del centre amb treball de camp, activitats 

grupals i individuals, de comparació i debat de resultats per finalment suggerir 

possibles alternatives al problema plantejat. El professor guiarà i tutoritzarà els 

alumnes durant tota la proposta intentant que l’alumne enraoni per si mateix, no 

donant la resposta directament sinó dirigint-lo a la solució correcta. Per acabar, 

en aquesta segona part de la proposta també hi haurà la forma d’avaluar el 

treball dels alumnes.  
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1. Justificació  

 

L’elecció de la temàtica d’aquest treball ha estat basada en dues raons igual 

d’importants. D’una banda, considero que la tecnologia industrial juga un paper 

fonamental a la societat actual i, per tant, es fa imprescindible a l’hora de 

formar l’alumnat. Engloba un conjunt d’aprenentatges científics i tecnològics 

aplicats a la industria en totes les seves vessants que serviran com a punt de 

partida dels alumnes que en el futur desitgin una formació relacionada amb la 

industria; com l’enginyeria, l’arquitectura, etc. 

 

D’altra banda, aquesta elecció es centra concretament en els conceptes que 

envolten l’eficiència energètica - la qual trobem al bloc de ‘Recursos Energètics’ 

del currículum de les Illes Balears - ja que es tracta d’un tema que forma part 

de la meva formació acadèmica i que també està a l’ordre del dia en la nostra 

vida quotidiana. Ho considero, doncs, molt important tenint en compte que 

l’eficiència energètica és actualment un motiu de preocupació per a moltes 

famílies (reducció de costos) i per a molts de científics a nivell global a causa 

de  l’escalfament global i l’ utilització de recursos fòssils limitats. Les persones 

passem molt de temps dins edificis i per això és important cuidar-los i tenir en 

compte que la seva eficiència és fonamental per a l’estalvi energètic. Arrel 

d’això algunes de les ciutats més conscienciades com Reykjavik a Islàndia o 

Vancouver a Canadà han construït edificis sostenibles que cuiden l’entorn 

il·luminant-se de forma eficient utilitzant plaques solars o reutilitzant l’aigua. 

Però no només es pot estalviar energia a grans edificis i construccions, si no 

també a qualsevol local, vivenda o al nostre institut mateix com és el cas 

d’aquest treball.  

 

Finalment, és per aquestes raons que considero que la proposta didàctica 

aquí desenvolupada podrà ser de gran utilitat per els alumnes en el present i 

futur. A més a més, és molt important que els continguts de l’assignatura 

estiguin adaptats a situacions reals i no siguin merament teòrics. El fet de 

realitzar la proposta didàctica basant-se en el seu propi institut motiva l’alumnat 

i el fa conscient de que el seu treball a l’aula té una finalitat pràctica i real. Cal 
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esmentar que aquesta proposta didàctica a banda de ser de gran utilitat per a 

l’alumnat també ho serà per al professorat el qual la podrà aplicar sense 

problemes seguint la programació d’aula que es detalla.  

2. Objectius del treball 

 

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest treball són: 

 

1. Dissenyar i crear una seqüència d’aprenentatge basada en l’eficiència 

energètica al centre educatiu a través de la proposta didàctica. 

2. Comprendre, conèixer i conscienciar-se dels temes quotidians 

relacionats amb l’eficiència energètica, com l’estalvi energètic o les 

energies renovables. 

3. Integrar i posar en pràctica en la vida quotidiana els coneixements 

tecnològics de manera que es puguin emprar de forma creativa, analítica 

i crítica.   

4. Incentivar la curiositat per la tecnologia mitjançant la seva aplicació en 

situacions reals per motivar els alumnes en aquest camp.   

5. Promoure el treball en grup com a eina d’aprenentatge a l’aula aprofitant 

el treball de camp que realitzarà l’alumnat al llarg de la proposta 

didàctica . 

6. Utilitzar mètodes variats, com per exemple les noves tecnologies, per 

resoldre les diferents situacions en què es pot trobar l’alumnat davant el 

problema. 

7. Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes en relació als continguts 

treballats per comprovar si s’han assolit els objectius i identificar 

possibles aspectes a millorar quan es torni a posar en pràctica.  
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3. Estat de la qüestió 

 

3.1 Introducció: el treball de camp 

 

Les oportunitats educatives que ofereix el treball de camp són moltes i molt 

variades ja que s’utilitzen contextos reals per el descobriment i l’experimentació 

de la ciència. El treball de camp romp amb la rutina habitual de les classes i 

trasllada l’aprenentatge i el coneixement al món real, cosa que fa que siguin 

molt motivadores per a l’alumnat: milloren l’aprenentatge promovent l’adquisició 

d’habilitats i aplicant els coneixements per explicar i entendre la realitat. 

 

És una metodologia d’aprenentatge en la que els alumnes han de respondre 

a les necessitats plantejades per un problema o situació. Per resoldre el 

problema, els estudiants poden necessitar diverses fonts d’informació i 

coneixements d’altres matèries. És recomanable una coordinació amb 

professors d’altres assignatures per tal de que el treball de camp es 

desenvolupi de forma contextualitzada i contribueixi a connectar els 

coneixements adquirits d’altres matèries de l’alumnat.  

 

Les activitats que es poden realitzar durant el treball de camp poden ser 

molt variades: elaboració de qüestionaris, realització d’entrevistes, observació i 

recerca, anàlisi de dades, realització d’informes, exposicions orals,... 

 

Durant el treball de camp el professor ha de permetre que explorin i 

investiguin activament pel seu compte. Els alumnes han de ser els 

protagonistes i exigeix que estiguin actius, han de treballar en equip i de forma 

autònoma, planificant les actuacions que duran a terme, distribuint les tasques 

de cada membre del grup, estructurant i elaborant la solució al problema 

plantejat. 
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3.2 L’eficiència energètica  

 

El món s’ha desenvolupat basant-se en l’obtenció d’energia procedent de 

combustibles fòssils. A partir de la revolució industrial, a finals del segle XVIII, 

el consum d’energia s’incrementà exponencialment essent el carbó i el gas els 

combustibles més utilitzats.  

 

No és fins al 1973, amb la crisi del petroli, quan la gestió de l’energia com a 

disciplina comença a evolucionar i es fa realitat a la segona crisi del petroli l’any 

1979, quan els preus reals de l’energia pugen dràsticament a Estats Units i 

Europa. Durant aquests anys el ciutadà comença a ser conscient de 

l’esgotament dels recursos naturals i se cerca diversificar les fonts d’energia.  

En aquesta dècada molt poques organitzacions tenien algun mitjà per fer el 

seguiment del consum energètic, ja que la majoria de sistemes eren manuals.  

En la vessant tècnica apareixen noves tecnologies com les bombes de 

calor, que encara no estaven ben desenvolupades, fet que implicà costs 

elevats.  

A la dècada dels 80 la demanda d’energia no deixa d’augmentar, les 

economies emergents disparen el seu consum, es produeix l’accident de 

Chernobil, etc. Tot això fa que aparegui a la societat un nou concepte: la 

sostenibilitat. 

L’origen de la paraula sostenibilitat es situa l’any 1987 amb l’informe 

socioeconòmic Brundtland elaborat per la ONU. L’informe Brundtland és 

l’informe on es contrasta i es planteja l’actual desenvolupament econòmic amb 

el de sostenibilitat ambiental, amb la finalitat d’analitzar i replantejar les 

polítiques de desenvolupament econòmic, reconeixent que l’avanç social s’està 

portant a terme amb un elevat cost mediambiental.  

L’any 2000 és quan els països se’n adonen de la necessitat de reduir els 

gasos contaminants. Es fan habituals termes com escalfament global, canvi 
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climàtic, etc. Sorgeix el protocol de Kyoto i l’agenda del canvi climàtic es 

converteix en focus principal per a les persones, governs i organitzacions. Això 

fa que els països es comprometin a reduir el consum d’energia de procedència 

fòssil, enfrontant-se a sancions si no ho fan així.   

3.3 Normativa i legislació 

 
Protocol de Kyoto 

El mes de desembre de l’any 1997 es va signar el Protocol de Kyoto. 

Encara que no va entrar en vigor fins al febrer del 2005, quan 55 països que 

són el 55% del total mundial de les emissions d’efecte hivernacle el varen 

ratificar. L’objectiu més important que va tenir aquest acord és l’estabilització 

dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera per tal que no hi hagi interferència 

amb el medi ambient i es realitzi un desenvolupament sostenible. 

L’objectiu del Protocol de Kyoto va ser reduir un 5,2% durant el període 

de 2008-2012 les emissions de gasos en relació als nivells de 1990. És el 

principal instrument internacional per fer front al canvi climàtic.   

Com a curiositat, aquest protocol permet el comerç d’emissions. És a dir, 

la possibilitat de realitzar compravenda de drets d’emissió de gasos entre els 

països que tenen establerts uns objectius en el protocol, que són els països 

més industrialitzats. D’aquesta manera, els països que més redueixin les seves 

emissions poden vendre certificats d’emissió de gasos a països que no hagin 

pogut arribar al seu compromís de reducció.  

 

Acabada la vigència del protocol de Kyoto l’any 2012, es va aprovar un 

segon període de vigència des de l’1 de gener del 2013 fins el 31 de desembre 

del 2020. En aquest segon període els països es van comprometre a reduir les 

emissions un 18% com a mínim respecte als nivells de 1990. Pel que fa a la 

Unió Europea, s’ha compromès a reduir un 20% les emissions per davall dels 

nivells de 1990.  
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3.3.1 Normativa Europea 

 

La dependència energètica europea de l’exterior per generar energia ha 

obligat a prendre mesures per diferents vies. La més important per reduir la 

dependència de l’exterior és millorar l’eficiència energètica. Durant els darrers 

20 anys han existit diverses Directives Europees. La darrera és la Directiva 

Europea 2012/27/UE. Aquesta directiva planteja aspectes fonamentals que 

afectaran durant els propers anys no només al sector de l’eficiència energètica, 

sinó també a molts altres agents implicats; el sector públic, les companyies 

energètiques comercialitzadores i distribuïdores, fabricants i comerciants 

d’equips eficients, despatxos d’enginyeria i arquitectura, consultories, empreses 

de formació,... 

 

Entre d’altres aspectes, els més destacats del contingut de la nova Directiva 

són: 

- Renovació d’Edificis: Els Estats membre hauran d’establir una estratègia 

per mobilitzar inversions en la renovació del parc nacional d’edificis 

residencials i comercials, tant públics com privats. De fet, l’Administració 

Pública des de l’1 de gener del 2014 està obligada a renovar el 3% de la 

superfície total d’edificis amb calefacció i sistemes de refrigeració que 

tinguin en propietat i no compleixin els estàndards energètics. 

- Auditories energètiques i sistemes de gestió energètica: La Directiva 

aposta per auditories energètiques i sistemes de gestió energètica 

instant als Estats membre a que fomentin la implantació als usuaris 

finals. 

- Obligacions d’eficiència energètica: Una important novetat de la Directiva 

és l’exigència als Estats membre d’establir un sistema d’obligacions 

d’eficiència energètica per a que els distribuïdors i comercialitzadors 

d’energia arribin a objectius d’estalvi a nivell d’usuari final. S’estableix 

l’objectiu concret de que cada any, des de 2014 fins al 2020, l’estalvi 

aconseguit sigui equivalent al 1,5% de les ventes anuals d’energia als 

clients finals. 

- Promoció de l’eficiència en calefacció i refrigeració. 
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- Cogeneració amb alta eficiència: Producció conjunta d’electricitat i calor 

amb alts rendiments energètics. 

- Xarxes urbanes de calefacció i refrigeració. 

 

3.3.2 Normativa Estatal  

 
A Espanya es va aprovar el Pla d’Energies Renovables 2005-2010. Aquest 

pla mantenia el compromís de cobrir amb fonts renovables almenys el 12% del 

consum total d’energia el 2010, així com el de incorporar un 29,4% de 

generació elèctrica amb energies renovables i un 5,75% de bio carburants als 

transports. Aquest pla va suposar un gran increment de producció d’energia 

renovable ja que es va incentivar econòmicament la instal·lació de noves 

energies renovables.  

 

Per al període 2011-2020 també es va aprovar el Pla d’Energies 

Renovables 2010-2020, però l’any 2011 el Govern va suspendre aquest pla 

degut a la crisi econòmica. 

 

Actualment a Espanya el pla vigent és el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 

2011-2020. Tenint en compte el compromís adquirit per la Unió Europea, amb 

aquest pla s’estableixen els següents objectius nacionals en base al consum 

energètic: 

 Indústria: és el  54,6%. La mesura més important per aquest sector s’ha 

d’aconseguir de les millores tecnològiques disponibles en equips i 

processos de fabricació, producció i distribució.  

 Transport: és el 25%.  Les mesures per aquest sector són principalment 

un canvi d’hàbits a la societat, fomentant la mobilitat urbana sostenible. 

 Edificació i equipament: 15%. En aquest sector, els estalvis han de venir 

de la rehabilitació energètica d’edificis existents, millora de l’eficiència 

energètica de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització i 

aigua calent sanitari, il·luminació, etc. 

 Serveis públics. Aquest sector és el 2,2%. En aquest sector és molt 

important la renovació de l’enllumenat exterior, també la millora 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hidráulica 17018,15 17031,15 17087,25 17087,25 17107,05 17118,95 17338,39 17341,43 17347,66 20352,98 20355,77

Nuclear 7455,58 7455,58 7455,58 7455,58 7515,37 7572,58 7572,58 7572,58 7572,58 7572,58 7572,58

Carbón 11392,70 11326,05 11324,80 11324,80 11342,35 11571,79 11063,87 11078,77 10936,42 10936,42 10004,27

Fuel + Gas 8899,98 6958,81 6658,81 5368,71 4698,03 3382,55 3105,55 2995,88 2995,60 2490,06 2490,06

Ciclo combinado 16358,27 21950,86 22652,77 24183,96 26572,93 26633,88 26669,86 26669,86 26669,86 26669,86 26669,86

Hidroeólica - - - - - - - - 11,39 11,39 11,39

Resto hidráulica 1796,83 1871,71 1979,49 2022,12 2036,15 2041,61 2041,98 2103,23 2103,23 - -

Eólica 11416,03 13663,72 16132,79 18860,00 19706,31 21165,90 22756,85 23003,30 23020,48 23020,48 23020,48

Solar fotovoltaica 125,38 637,03 3354,72 3398,85 3840,37 4261,03 4560,83 4638,93 4645,71 4664,20 4667,22

Solar térmica 11,02 11,02 60,92 232,22 532,02 998,62 1950,02 2299,53 2299,53 2299,53 2299,53

Térmica renovable y otras renovables 592,63 610,87 651,97 782,12 821,13 887,07 975,41 950,72 988,24 747,19 747,19

Térmica no renovable, cogeneración 6442,08 6596,67 6854,09 7077,49 7239,71 7313,24 7276,29 7179,14 7171,91 6727,91 6727,91

Total 81508,65 88113,47 94213,19 97793,11 101411,43 102947,22 105311,63 105833,37 105762,61 106246,96 105320,62

d’eficiència energètica de instal·lacions de potabilització i abastiment 

d’aigua potable. 

 Agricultura i pesca: és l’1,7%. Es necessita una millora d’eficiència en 

explotacions agràries i en l’ús de maquinària agrícola. 

 

3.3.2.1 Ús actual d’energies renovables a Espanya 

 

A continuació es presenten varies dades sobre l’estat actual de les energies 

renovables a Espanya. 

Potència instal·lada nacional (MW) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Potència instal·lada a Espanya des de 2006 a 2016. 

Font: Dades obtingudes de REE 

 

En aquesta taula es pot veure molt bé l’efecte que va tenir a Espanya el Pla 

d’energies renovables 2005-2010. En 2 anys es va multiplicar per 26 la 

potència instal·lada d’energia fotovoltaica a la totalitat de l’Estat, mentre que les 

instal·lacions d’energies no renovables es mantenen gairebé iguals des de 

2006. Podem observar com a partir del 2010/2011 amb la crisi econòmica i la 

suspensió del Pla d’Energies Renovables 2010-2020 la potència instal·lada 

d’instal·lacions renovables es manté gairebé igual.  

  



Treball Final de Màster 2016-2017 
Francesc Vicens Company 

 

13 
 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

110,0 

1
9

9
0

 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

2
0

1
4

 

2
0

1
6

 

GENERACIÓ 
RENOVABLE 

GENERACIÓ NO 
RENOVABLE 

 
Generació anual a Espanya (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Percentatge de generació d’energia renovable/no renovable a Espanya des de 1990 a 2016. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de REE 

 

En aquesta gràfica es veu com els plans d’energies renovables tenen una 

forta repercussió amb la producció d’energia. Es per això que podem observar 

com a partir del 2006, on hi ha un increment d’instal·lacions fotovoltaiques, la 

generació d’energia i, per tant, del consum d’energia de la societat és 

notablement major en percentatge que anys anteriors al 2006. 
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3.3.3 Codi Tècnic d’Edificació 

 

La normativa que regula les condicions d’eficiència energètica dels edificis 

és el Codi Tècnic d’Edificació que s’aprovà en el Reial Decret 314/2006 de 17 

de març. Aquest codi d’edificació tal i com s’exposa a la introducció sorgeix 

amb els objectius de millorar la qualitat de l’edificació, de promoure la innovació 

i la sostenibilitat. És un instrument per complir amb el protocol de Kyoto o 

l’estratègia de Göteborg. Aquest Codi Tècnic de l’Edificació suposa la 

modernització de l’antic marc normatiu d’edificació, que estava regulat pel Reial 

Decret 1650/1977.  

 

Més concretament, l’objectiu de l’article 15, Exigències bàsiques d’estalvi 

energètic (HE) (veure annex 1),  del Codi Tècnic d’Edificació és aconseguir un 

ús racional de l’energia als edificis, per tal de reduir el consum elèctric i que una 

part d’aquest consum provingui d’energies renovables. 

 

Aquest article 15 es divideix en apartats. El primer és la limitació de la 

demanda energètica. Aquest tracta sobre la limitació de demanda energètica, 

els edificis han de tenir un aïllament adequat per aconseguir un benestar 

tèrmic. I aquest aïllament ha d’estar calculat en funció de l’ús de l’edifici, tenint 

en compte les condicions climàtiques de la localitat. 

 

El punt 2 parla del rendiment de les instal·lacions tèrmiques. Els edificis 

tindran instal·lacions tèrmiques adequades al benestar dels usuaris tenint en 

compte el seu rendiment. 

 

El punt 3 tracta sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions 

d’iluminació. Les instal·lacions d’enllumenat dels edificis seran adequades a 

les necessitats dels usuaris i han de tenir un sistema de control i regulació per 

tal d’ajustar el nivell lumínic a l’ocupació de l’edifici en cada moment i per a què 

es pugui optimitzar aquest ús emprant llum natural quan sigui possible.  

 

El punt 4 es basa en la contribució solar mínima d’aigua calenta 

sanitària (ACS). Els edificis han de tenir un sistema de captació, 
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emmagatzematge i utilització d’energia solar per tal de disposar d’un mínim 

d’aigua calenta sanitària. 

 

Finalment, al punt trobem informació sobre la contribució d’energia 

fotovoltaica transformada en energia elèctrica. Els edificis han de tenir un 

sistema de captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per a ús 

propi i per a què es pugui subministrar a la xarxa. 

3.3.4 Normativa Autonòmica i Local. 

 

Actualment no hi ha cap normativa particular de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears ni de la ciutat de Palma. Després d’haver visitat el Govern 

Balear i l’ajuntament de Palma se’m va informar de que la normativa vigent 

referida a eficiència energètica és l’estatal. 

3.4 Exemples de propostes educatives d’eficiència energètica.  

 

El coneixement científic i tecnològic ha canviat al llarg de la història. La 

capacitat de l’ésser humà de desenvolupar, explicar i analitzar els fenòmens 

científics ha estat influenciada pel moment històric en el que es trobava, des 

dels inicis on es basaven en el model absolutista, basat en l’existència de 

principis universals, fins avui en dia on es poden resoldre problemes amb 

diferents mètodes científics.   

 

El mateix ha passat amb la manera que han tingut els docents a l’hora 

d’impartir assignatures científiques. Durant molt de temps la metodologia 

emprada per a l’ensenyament ha estat donar a l’estudiant una definició o 

fórmula per després resoldre problemes seguint patrons d’imitació sense que 

els estudiants entenguin de vegades el que estan fent, ocasionant que no es 

desenvolupi la capacitat creadora i integradora de l’estudiant. No s’entenien els 

conceptes, però sí els procediments, donant més importància a la memorització 

que a proveir l’estudiant d’eines que el permetin investigar, analitzar i prendre 

decisions. Els coneixements que s’impartien no fomentaven el 
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desenvolupament de la iniciativa, la creativitat, ni la capacitat de resoldre per 

diferents vies un problema.  

  

Les diferents normatives actuals relatives a educació destaquen la 

importància de tenir en compte que l’aprenentatge real de les persones no és 

lineal i que, sempre que sigui possible, és adient plantejar situacions que 

permetin treballar continguts diversos, cosa que contribueix a relacionar 

significativament coneixements de diferents blocs i d’altres matèries i que, a la 

vegada, es treballin situacions que es puguin donar a la vida quotidiana. És 

important escollir els contextos adequats a l’entorn proper de l’alumnat en la 

resolució de problemes que els permetin veure la necessitat d’entendre i 

dominar conceptes tecnològics. Aquests contextos poden ser relatius a 

qualsevol aspecte de la vida quotidiana de l’alumnat o situacions que es poden 

plantejar en altres matèries, més difícils de trobar en el dia a dia de l’alumne, en 

les quals es fa necessari la tecnologia per a resoldre diferents situacions o 

problemàtiques. A més, és molt convenient el plantejament de problemes 

oberts, on no necessàriament hi ha una única solució, o una única via per 

arribar-hi; situacions problemàtiques amb diverses solucions, o sense solució, o 

amb dades no necessàries per obtenir una solució. 

 

Es procura, cada vegada més, treballar amb les tecnologies informàtiques i 

de la comunicació que suposin una ajuda en la realització de càlculs més 

complexes, gràfiques, taules de dades, una millor interpretació visual de figures 

geomètriques, etc. També, es procura que l’alumne realitzi activitats 

manipulatives que el permetin experimentar, entendre millor els conceptes, 

millorar la intuïció, el raonament i la seva creativitat. 

 
Per tot això, a continuació es presenten diferents propostes didàctiques on 

els estudiants aprenen de forma comprensiva a la vegada que es fomenta una 

actitud positiva respecte a la tecnologia, ja que els alumnes perceben la utilitat 

de la ciència.  
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Projecte de European Schoolnet:  Mi tren de la energia1 

European Schoolnet és una associació internacional de 30 ministeris 

d’educació europeus que promouen l’educació en els centres escolars, entre 

professors i alumnes de tot Europa. A la seva web eun.org hi ha varis projectes, 

iniciatives i portals on es poden trobar recursos per centres escolars, professors 

i alumnes. 

 

L’activitat sobre energia que hi ha en aquest portal és “Mi tren de la energia” 

Es tracta d’una activitat de classe per alumnes de fins a 18 anys. L’activitat 

consisteix en inventar una història comú, que es pot escriure individualment o 

en grup. 

 

Aquesta història ha de proposar idees concretes sobre el que es pot fer 

perquè els companys, família i amics millorin els seus hàbits de vida per 

estalviar energia. 

 

El text ha d’anar acompanyat d’una imatge o dibuix il·lustratiu. Tots els 

treballs presentats pels estudiants s’aniran enllaçant com si fossin un vagó de 

tren. A cada vagó apareixerà el nom de l’autor i el país. Tots els estudiants 

europeus podran veure els dibuixos d’alumnes d’altres països i els seus propis. 

Aquesta activitat té un alt valor pedagògic i social: 

 

- Conscienciar de la funció i de l’ impacte de l’energia a les nostres vides. 

- Inspirar canvis i incentivar en els estudiants hàbits d’estalvi energètic 

- Motivar els estudiants a convèncer els seus familiars i coneguts a que 

estalviïn energia. 

- Convertir una solució per estalviar energia en un text o imatge 

il·lustrativa. Una imatge val més que mil paraules! 

 

 

 

 

                                                
1
 Ref: Futur Energia. URL: http://www.futurenergia.org/ww/es/pub/futurenergia/activity/ts_guidelines.htm 
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UNESA (Associació espanyola de la industria elèctrica): Las mil caras de la 

electricidad2 

Gràcies als efectes de l’electricitat i les seves aplicacions es poden fer 

moltes activitats. Aquesta versatilitat de l’electricitat és el fil conductor de ‘Las 

mil caras de la electricidad’, on es proposen una sèrie d’activitats que 

s’estructuren en torn a tres temes fonamentals: la procedència de l’electricitat, 

la transformació de l’electricitat i el consum i estalvi energètic. Amb aquestes 

activitats els alumnes hauran d’investigar el seu entorn més proper, cercar i 

recollir dades, realitzar experiments, fer una auditoria al centre i proposar 

mesures per l’estalvi energètic. 

 

Les activitats que es proposen a ‘Las mil caras de la electricidad’ són: 

1. Veritats i mentides de l’electricitat 

2. D’on prové l’electricitat que emprem? 

3. Resistència 

4. L’electricitat es transforma en calor 

5. Construir un electroimà 

6. L’electricitat es transforma en so 

7. La clau canviant 

8. Contamina l’electricitat? 

9. Consumir menys però com? 

10. Revista d’electricitat 

 

Aquestes activitats són molt interessants i aplicables a l’aula. De totes elles, 

la que està més relacionada amb el meu treball és la número 9, que és la que 

s’explica a continuació: 

 

Aquesta activitat es du a terme al centre. Es fa una presa de dades de les 

instal·lacions elèctriques, el seu estat de conservació i l’ús que es fa d’elles. 

Per realitzar l’activitat els alumnes necessiten un plànol del centre escolar, una 

còpia de la fitxa d’anàlisi dels elements elèctrics del centre (annex 2) i una 

enquesta (annex 3). S’organitza en tres fases: 

                                                
2
 Ref: Programa educativo: Enchúfate. 

URL:http://www.unesa.net/unesa/html/programaeducativo/actividadesmilcaras/actividad9.htm 
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Primera fase: Consum elèctric del centre. En aquesta fase es realitza la 

presa de dades. S’organitza l’aula en grups de treball. A cada grup se li dona 

un plànol del centre i la fitxa d’anàlisi dels elements del centre. Una vegada tots 

els grups han complimentat la fitxa, s’exposa el treball a tots els alumnes de 

l’aula. Finalment se sintetitzen les dades obtingudes a una fitxa comú per a tots 

els grups. 

 

Segona fase: La importància de l’estalvi elèctric. Després d’haver analitzat 

el consum dels elements elèctrics del centre es realitza l’enquesta, ‘Creus que 

és important estalviar energia?’ perquè persones del centre contestin i 

d’aquesta forma conèixer l’opinió sobre aquest tema. A continuació es 

complimenten les enquestes s’analitzen i interpreten les dades obtingudes 

entre els alumnes. 

 

Tercera fase. Debat i pla de millora. Quan ja s’han analitzat les dades 

recollides i s’han exposat els treballs en grup, s’organitza un debat seguint les 

qüestions:  

- Consideres que la il·luminació, sistemes de calefacció i aire acondicionat 

del centre són bones per aconseguir un estalvi d’energia? 

- Es fa un bon ús de l’electricitat al centre, és a dir, les persones solen 

aturar els llums quan no es necessiten? 

- Esteu d’acord o en desacord amb el següent anunciat: ‘el consum 

d’electricitat suposa tenir una major qualitat de vida’. 

- Tenint com a referència els resultats de l’enquesta, considereu que les 

persones del centre estan sensibilitzades amb la necessitat d’estalviar 

energia? 

 

Acabat el debat, es conclou l’activitat elaborant un pla de millora amb les 

idees que aporti l’alumnat, com per exemple: 

- Mesures per estalviar electricitat al centre escolar a curt, mitjà i llarg 

termini. 

- De totes aquestes mesures, quines són les que han d’assumir les 

persones del centre (alumnat i professorat) i quines les administracions 

públiques? 
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- Quines mesures es poden prendre a la llar? 

 

Fiquispace: “Concienciación sobre buenas prácticas de ahorro energético”.3 

El propòsit d’aquest projecte és que l’alumnat de segon d’ESO investigui si 

la seva família i la resta d’estudiants del centre fan un bon ús de l’energia a les 

activitats que realitzen diàriament, si coneixen alguna mesura que poden dur a 

terme a la seva vida quotidiana, alguna manera d’augmentar l’estalvi energètic i 

si la duen a terme. 

 

Els objectius principals que els alumnes han d’assolir amb aquest projecte 

són: 

- Tenir una actitud crítica per analitzar l’excessiu consum d’energia actual 

que va lligat a la problemàtica ambiental en què vivim, ser capaços 

d’utilitzar els coneixements tecnològics utilitzant i elaborant estratègies 

de resolució de problemes per prendre decisions. 

- Obtenir informació científica mitjançant diverses fonts, comprendre i 

saber interpretar aquesta informació (diagrames, gràfiques, taules, 

expressions matemàtiques,...) 

 

Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes interioritzin una sèrie de 

conceptes com ara la problemàtica energètica i la necessitat d’estalvi o la 

importància de les fonts d’energia renovables entre d’altres. D’aquesta manera 

es posen en pràctica els coneixements assimilats durant la classe. 

 

Per aconseguir tant els objectius com els conceptes anteriorment descrits, 

es proposen les següents activitats:  

 

La primera activitat que es realitza és la visualització del vídeo “Hora del 

planeta” de WWF, on es fa una crida a que tothom apagui els llums durant una 

hora en un dia concret. Amb aquest vídeo es pretén que l’alumnat es 

conscienciï sobre la necessitat d’estalvi energètic, investigui les seves 

                                                
3
 Ref: Diseño de un proyecto para el aula. URL: 

https://fiquispace.wikispaces.com/4.+Dise%C3%B1o+de+un+proyecto+para+el+aula 
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conseqüències i si el seu entorn és coherent amb un desenvolupament 

sostenible o no. 

 

La segona activitat es tracta de que, en grups, els alumnes realitzin una 

sèrie de recerques basades en les següents preguntes dividides en tres grups:  

1. Preguntes relacionades amb el problema energètic, en general, i amb 

les mesures que es proposen per solucionar-lo. Per exemple: Per a 

quines activitats quotidianes necessitem energia? 

2. Preguntes relacionades amb l’estalvi energètic, com ara: quines 

característiques tenen les edificacions de la teva ciutat?. 

3. Preguntes en relació a les fonts d’energia, com per exemple: quines 

fonts alternatives podrien utilitzar-se per substituir els combustibles 

fòssils? 

 

A més a més, els alumnes han de realitzar entrevistes a companys del 

centre i persones del seu entorn per analitzar els coneixements que tenen 

sobre estalvi energètic. Es poden plantejar preguntes com: Saps què és el 

canvi climàtic? Quines són les causes?   
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3.4.1 Altres exemples d’activitats amb treball de camp. 

 
En aquest apartat s’exposaran una sèrie d’activitats d’altres matèries que es 

realitzen amb treball de camp.  

 

a) Trigonometria oculta a la Seu4 

El primer exemple és del Centre d’Aprenentatge Cientifico Matemàtic 

(CentMat) del Govern Balear que està impulsat des de la Societat Balear de 

Matemàtiques (SBM). L’activitat s’anomena Trigonometria oculta a la Seu. 

 

És una activitat per alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat per a 

l’assignatura de matemàtiques. Amb aquesta activitat i visita a la Seu (la 

catedral de Palma) s’estudia aquest edifici tan singular des d’un punt de vista 

geomètric i trigonomètric. Es realitzen una sèrie de mesures de camp on 

s’obtenen dades rellevants sobre les proporcions i orientació d’un dels edificis 

més emblemàtics de Mallorca. 

 

Les activitats que es duen a terme durant la visita a la Seu són: 

A l’exterior de l’edifici: 

- Càlcul de l’alçada d’una de les torres de la façana principal 

- Càlcul de l’angle format pel campanar i la nau principal. 

- Mesura de la orientació de la Seu i el seu campanar 

A l’interior de l’edifici: 

- Càlcul de l’alçada d’un pilar 

- Radi de la rosassa major (Oculus maior) 

 

b)  Enquesta Electoral5. 

L’autor del segon exemple és el professor Martí Casadevall de l’IES 

Arquitecte Manuel Raspall de Cardadeu (Catalunya). Aquesta activitat 

s’anomena Enquesta Electoral. Està pensada per alumnes de 3r i 4t d’ESO per 

                                                
4
 Ref: Trigonometria oculta a la Seu. URL: http://www.xeix.org/Centre-Aprenentatge-Cientificomatematic/oferta-

educativa/Itineraris/Trigonometria-oculta-a-la-Seu 
5
 Ref: Enquesta electoral. URL: http://apliense.xtec.cat/arc/node/745 
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a l’assignatura de matemàtiques. Els principals continguts que es treballen són 

l’estadística i la proporcionalitat.  

En aquesta activitat els alumnes realitzen un sondeig electoral per les 

eleccions municipals entre els seus familiars. Amb les dades dates ja 

obtingudes, les representen per poder analitzar-les, comparar-les amb altres 

enquestes i treure’n conclusions. A la segona part de l’activitat s’estudia la 

proporcionalitat entre vots i escons seguint la llei d’Hondt usant el full de càlcul. 

 

c) Treball de camp: estudi de les variables ambientals d’una parcel·la6 

Les autores del tercer exemple són Mª Roser Nebot i Elena Gayan. 

L’activitat s’anomena Treball de camp: estudi de les variables ambientals d’una 

parcel·la. Està pensada per alumnes de 1r i 2n d’ESO per a l’assignatura de 

Ciències de la naturalesa.  

 

Per realitzar aquesta activitat els alumnes han de fer grups de 2 o 3 i 

estudiar les variables ambientals d’una parcel·la de l’institut. Les variables que 

s’estudien són: 

De l’ambient 

Temperatura  

Humitat Relativa  

Del sòl 

Temperatura  

Humitat  

Permeabilitat 

Tipus: calcari o silícic i àcid, bàsic o neutre. 

Variables fixes 

Altitud 

Orientació 

Inclinació del terreny 

 

Amb l’obtenció d’aquestes dades es poden comparar amb una estació 

meteorològica propera i amb les dades del clima mediterrani.  

                                                
6
 Ref: Treball de camp: estudi de les variables ambientals d’una parcel·la. URL: 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29261 
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4. Desenvolupament de la proposta  

 
El desenvolupament de la proposta es divideix en dues parts: teòrica i 

pràctica. La primera part tracta l’explicació teòrica sobre com desenvolupar un 

projecte basat en treball de camp mitjançant una sèrie de pautes. La segona 

part recull l’aplicació pràctica, concretament, l’aplicació al càlcul de l’eficiència 

energètica del centre en el qual els alumnes han de fer un estudi sobre aquesta 

al centre.  

4.1 Pautes per realitzar un projecte basat en treball de camp 

4.1.1 Definició del projecte basat en treball de camp 

 

Abans de realitzar qualsevol projecte on s’hagi de realitzar un treball de 

camp amb els alumnes hi ha una tasca prèvia per part del docent o docents 

implicats que és la de definir i planificar el treball que realitzaran els alumnes.  

 

S’han de tenir en compte varis aspectes; s’han de conèixer quins són els 

objectius del treball i tenir en compte els coneixements de l’alumnat, 

coneixements previs de la matèria, coneixement d’altres assignatures i els 

coneixements que el docent vol que els alumnes assoleixin.    

 

Quan aquesta informació ja està clara passem a seleccionar el tema que es 

treballarà. El tema elegit estarà lligat a la realitat. Això farà que els alumnes 

estiguin més motivats i permeti treballar millor els objectius i coneixements que 

prèviament s’han definit.  

 

4.1.2 Plantejament del treball de camp 

 

Quan el docent ha definit el que vol treballar s’ha de plantejar als alumnes.  

 

La primera part és presentar el problema o la situació que es pretén 

resoldre deixant clar els objectius que es volen assolir. Tots els alumnes han de 

tenir clar quins són aquests objectius i el que s’espera d’ells. És a dir, han de 

conèixer què han de realitzar durant el treball, amb quin format es realitzarà 
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l’entrega final,... Per orientar l’aprenentatge, el docent pot realitzar preguntes 

clau, son una ajuda per a què els alumnes estructurin els problemes que es 

trobaran durant la realització del treball i ajuden a que elaborin el seu propi pla 

de treball.  

 

En el començament del treball els estudiants s’han d’informar sobre el 

problema plantejat, per fer-ho necessitaran recórrer a la bibliografia presentada 

per el docent i als recursos que considerin més oportuns per poder enfrontar-se 

al problema. Per aquesta raó és convenient que el professor orienti els alumnes 

dels materials que hauran d’utilitzar per desenvolupar el treball: llibres, articles, 

conferències, visites guiades, Internet, programes específics,...  

 

Abans de que els alumnes comencin amb el treball és necessari que el 

professor expliqui les fases de les que constarà, tasques a realitzar, orientació 

de la duració de cada una d’elles, si hi haurà entregues parcials, dates claus, si 

es faran o no tutories, programar si es farà alguna sortida fora del centre, 

permisos,etc.  

  

Finalment el professor explicarà de quina forma s’avaluarà el treball.  

 

4.1.3 Organització de l’alumnat 

 
Per definir l’organització de l’alumnat s’han de tenir en compte aspectes 

com el tamany del grup, quins alumnes estaran a cada un dels grups i els rols i 

funcions de cada un d’ells. Les diferents tasques poden implicar que els 

alumnes realitzin varis tipus d’activitats, per aquesta raó hi haurà vegades que 

els alumnes treballin de forma individual, en parelles, en grup i inclús que s’hagi 

de reunir la classe sencera per tractar aspectes importants del problema. La 

forma en què s’organitzaran els alumnes depèn del tipus d’activitat i dels 

aprenentatges que s’hagin previst. El treball en equip és molt enriquidor per 

l’aprenentatge dels estudiants, afavoreix l’intercanvi d’idees, diversitat de perfils 

d’alumnes, diferents punts de vista d’un mateix problema, desenvolupa 

habilitats socials, etc. 
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La quantitat d’alumnes que integren un grup, determina el nombre possible 

d’interaccions, però a mesura que el nombre augmenta, es redueix el temps de 

participació de cada un d’ells, l’oportunitat d’intervenir i expressar opinions o 

punts de vista. 

 

A continuació es presenta un exemple de taula a complimentar per 

l’alumnat. Aquí quedarà reflectit el nom dels alumnes que formen cada grup. 

També hauran de realitzar una primera pluja d’idees sobre les tasques 

necessàries per portar a terme el projecte. El docent també pot complimentar 

alguna de les tasques si, per exemple, s’ha de fer una visita fora de l’escola, 

s’ha convidat a algú per fer una xerrada, etc. 

 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 

AULA: 

DATA: 

Nom dels alumnes que formen el grup: 

1. Miquel Munar 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tasques a realitzar (pluja d’idees) 

- Recerca de dades 

-  

-  

-  

-  

 

Figura 3. Taula exemple d’organització dels alumnes. 

Font: Elaboració pròpia 
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4.1.4 Planificació del treball 

 
Una vegada que els alumnes ja saben quin és el problema que han de 

resoldre han d’establir un pla de treball que el grup durà a terme i serà una guia 

de treball. Es important que en el pla de treball hi hagi les tasques previstes, els 

temps de treball, espais que s’utilitzaran, materials, distribució de tasques i 

responsabilitats de tots i cadascun dels membres del grup. Tenir el pla de 

treball no implica que s’hagi de seguir estrictament si no que ha de ser una eina 

flexible que en un moment determinat es puguin introduir canvis que no 

modifiquin els objectius finals. Es possible que per realitzar alguna de les 

tasques els alumnes treballin de forma individual per posteriorment contrastar i 

completar amb el grup la informació que han recopilat. Degut al límit de temps 

el professor pot orientar el ritme de treball, destinant per cada tasca un numero 

màxim de sessions.  

 

A continuació es presenta un exemple de taula per a la organització diària 

del grup. Aquest exemple recull les sessions de classe, activitats a realitzar, els 

alumnes que les realitzen, els recursos que es necessiten i la data d’entrega 

per si s’hagués de fer alguna entrega parcial durant el projecte. La idea de 

relacionar les tasques amb els recursos necessaris també ajuda al docent a 

planificar les sessions, per exemple en cas que es necessiti utilitzar l’aula 

d’informàtica o algun programa específic.  
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PLANIFICACIO

Classe

Data

ACTIVITAT QUI REALITZA LA TASCA RECURSOS DATA D'ENTREGA

DIA 1 PRESENTACIO TREBALL

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DIA 8

DIA 9

DIA 10

 

Figura 4. Taula exemple de la planificació de les tasques dels alumnes. 

Font: Elaboració pròpia 

 

4.1.5 Realització de les tasques  

 
Un cop s’ha planificat el treball es passa a executar-lo. La realització del 

projecte es pot diferenciar en dues fases: 

A la primera fase s’ha de donar autonomia als alumnes perquè cerquin, 

contrastin i analitzin la informació per realitzar el treball.  

La segona fase és l’anàlisi i síntesi de les dades obtingudes. Els alumnes 

han de posar en comú la informació que han obtingut de cada una de les 

tasques que tenien assignades, han de compartir idees, debatre, elaborar 

hipòtesis, estructurar la informació i entre tots trobar la millor resposta al 

problema plantejat inicialment.  

 

4.1.6 Conclusions i exposició dels resultats 

 

En aquesta fase els estudiants hauran d’aplicar el que han aprés durant la 

realització del projecte per donar una resposta al problema plantejat. 
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Els grups d’alumnes poden exposar als seus companys com han donat 

resposta al problema inicial. Per l’exposició és important tenir un guió ben 

estructurat, explicar-se de forma clara i complementar l’exposició amb gran 

varietat de recursos (vídeos, animacions, ...) 

 

Per acabar, és important reflexionar amb tots els alumnes sobre 

l’experiència i arribar entre tots a unes conclusions al problema inicial.  

 

4.1.7 Avaluació 

 
La realització d’un treball de camp implica la realització d’un procés 

d’aprenentatge que duu a la obtenció del resultat o de les conclusions finals. 

Per aquesta raó, l’avaluació del projecte ha de tenir en compte aquests dos 

aspectes; l’avaluació del procés i l’avaluació del resultat.  

 

Per avaluar el procés durant les sessions presencials el professor registrarà 

els avanços de l’alumnat, els coneixements que van adquirint, com treballen el 

problema,etc. És necessari especificar les variables que s’avaluaran i que els 

alumnes les coneguin. D’aquesta forma s’evitarà avaluar aspectes que no es 

dirigeixin a assolir els objectius i al desenvolupament de les competències. 

Exemples per avaluar el procés serien; actes de reunions del grup on 

s’especifiquen els objectius, nivell d’assoliment, repartiment de tasques, 

tasques pendents, eficàcia de les reunions. 

 

L’avaluació del resultat es pot dur a terme mitjançant entregues parcials de 

la feina que han anat realitzant els alumnes i les conclusions del projecte com a 

tal.  

 

El docent utilitzarà els criteris més eficaços per valorar la qualitat del 

resultat. Els criteris d’avaluació han de ser clars i coherents amb els objectius 

del projecte. Una bona forma d’avaluar projectes és la rúbrica. La rúbrica és 

una eina que valora la qualitat del resultat en base a uns criteris establerts. 

Aquests criteris es presenten en distints graus i es complimenten amb 

l’avaluació del projecte.   



 
 

Seqüència de passos per la realització d’un projecte  

 

 

Figura 5. Passos per la realització d’un projecte a classe. 

Font: Elaboració pròpia 

1. Definició  

2.Plantejament 
a l'alumnat 

3. Organització 
alumnat 

4. Planificació 
treball 

5. 
Realització 

tasques 

6. 
Conclusions 

7. Avaluació 
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4.2  Aplicació al càlcul de l’eficiència energètica del centre 

4.2.1 Introducció 

 
En aquesta segona part del desenvolupament de la proposta es presenta un 

exemple d’aplicació en el qual els alumnes treballaran el bloc 5 del currículum 

de tecnologia industrial: Recursos energètics de 1r de batxillerat. El treball es 

durà a terme durant 9 sessions que s’expliquen a continuació.  

 

Encara que la major part d’aquest treball estigui enfocat a l’assignatura de 

tecnologia industrial es pot estudiar també des d’altres matèries; com per 

exemple biologia i geologia, història del món contemporani o economia entre 

d’altres. A biologia i geologia es pot estudiar l’impacte que té la utilització de les 

energies fòssils i renovables al medi ambient. A història del món contemporani 

es pot estudiar quin és el consum energètic a diferents països segons el seu 

desenvolupament industrial. I des del punt de vista de l’economia es pot 

estudiar, per exemple, quin és el retorn de la inversió d’equipament en 

renovables.  

 

Degut al tema tan ampli que es tracta, energia i eficiència energètica, és 

molt interessant complementar les 9 sessions amb alguna conferència, visites a 

incineradora com la de Tirme, visites a Centrals elèctriques com Cas Tresorer o 

Son Reus,...  

 

4.2.2 Àmbit competencial 

 

A través d’aquesta proposta que es planteja es pretén que els alumnes 

treballin les diferents competències clau:  

CC1. Competència en comunicació lingüística. Els alumnes hauran d’expressar 

idees, interactuar entre ells i finalment realitzar l’exposició oral.   

CC2. Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia. 

Hauran d’aplicar raonament matemàtic, utilitzar coneixements científics 

adquirits i aplicar-los per donar resposta a qüestions de la vida quotidiana com 

és l’eficiència energètica. 
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CC3. Competència digital. Hauran d’utilitzar les TIC per obtenir, analitzar i 

treballar la informació.  

CC4.Competència per aprendre a aprendre. L’alumne desenvoluparà la 

capacitat per aprendre, organitzant les tasques i el temps, treballant de forma 

individual i en grup. 

CC5. Consciència i expressions culturals. Es realitzarà una exposició final on 

es presentaran els resultats obtinguts a tota la classe. 

CC6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Haurà de dur a terme l’estudi 

d’eficiència energètica assumint tasques, planificant i gestionant el projecte. 

CC7. Competències socials i cíviques. Els alumnes s’hauran de relacionar 

entre ells participant de forma activa. 

 

4.2.3 Context del centre i l’aula 

4.2.3.1 Context del centre. 

 
El  centre es troba situat al casc antic de Palma. L’oferta educativa del 

centre es la següent: Educació Infantil, Primària , Secundària i Batxillerat de 

Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.  

L’alumnat del centre ha experimentat canvis en els darrers anys degut a 

l’arribada d’un percentatge d’alumnes estrangers al centre. Una gran majoria de 

l’alumnat del centre està encaminat a estudiar Batxillerat després de la E.S.O i 

opten per realitzar estudis universitaris. Una part de l’alumnat compagina els 

estudis obligatoris amb formació a Escoles d’Idiomes, Conservatori de Musica i 

pràctiques esportives. El nombre total d’alumnes a secundària és de 280, dels 

quals 180 estudien ESO i els 100 restants Batxillerat. La plantilla de professors 

es compon de 40 professors 

Es un edifici que construït l’any 1968. Té dues altures, a la planta baixa 

es troba consergeria, administració, sala de professors, sala d’actes, gimnàs i 

biblioteca així com les aules d’educació infantil i primària. A la primera planta es 

troben els diferents departaments i les aules d’ESO i a la segona planta hi ha 

les aules de batxillerat, l’aula d’informàtica i l’aula de tecnologia. La part 

superior de l’edifici és una terrassa plana que s’utilitza per el temps de pati per 

alumnes d’infantil i ESO.      
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4.2.3.2 Els alumnes. 

 

El grup d’alumnes que realitzen l’assignatura de Tecnologia Industrial I 

està compost per 12 alumnes, 4 nines i 8 nins. Tots el alumnes han estudiat al 

centre des de primer d’ESO al centre. Les expectatives acadèmiques del grup 

son aprovar les assignatures del curs i presentar-se a la prova d’accés a la 

universitat.  

4.2.4 Desenvolupament del projecte basat en un treball de camp 

 
A continuació es presenta com es durà a terme cada una de les sessions. 

 

Sessió 1: Plantejament del treball 

A través de la següent enquesta s’introduirà el tema de l’energia.   
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Tots junts, comentarem i analitzarem el resultat de l’enquesta reflexionant 

sobre l’ús diari que fem de l’energia.  

 

A continuació explicarem el problema que volem resoldre. Aquest consistirà 

en l’anàlisi del consum energètic d’una part del centre. El treball estarà 

temporalitzat per realitzar l’estudi energètic de la segona planta (aules de 

batxillerat, aula d’informàtica i taller). L’alumnat es dividirà en diferents grups, 

SESSIÓ 1, FITXA 1: ENQUESTA INICIAL 

Nom i cognom: Classe: Data: 

1. És important tenir electricitat a les nostres vivendes? Raona la teva 

resposta 

2. A casa teva, hi ha mesures d'estalvi energètic? Quines? 

3. Quins factors influeixen en el consum d'energia d'una vivenda? 

4. Coneixes els aparells que consumeixen més energia? Quins són? 

5. Què és eficiència energètica? 

6. Per què hem d'estalviar energia i quins beneficis s'obtenen d'aquest 

estalvi? 

7. Quines fonts d'energia coneixes? 

8. Quines són les fonts d'energia renovables coneixes i com es poden 

aprofitar? 

9. Creus que fas un bon ús de l'energia? Per què? 

10. Què és el certificat energètic? 
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hauran d’obtenir informació i organitzar-se per dur a terme la feina i obtenir el 

resultat desitjat. 

 
Sessió 2.  Organització de l’alumnat i planificació del treball 
 
A la segona sessió els alumnes s’hauran de dividir en diferents grups. En 

aquest cas farem 4 grups de 3 persones, ja que a la classe hi ha 12 alumnes. 

Els equips els farà el docent tenint en compte que han de ser heterogenis, que 

hi ha d’haver bona relació entre ells, que el conjunt del grup ha de tenir un nivell 

de coneixement similar als altres grups. D’aquesta manera s’aconseguirà un 

millor aprenentatge.  

Un cop fets els grups, els alumnes hauran de planificar el treball. Per poder-

lo planificar rebran la següent fitxa amb l’organització de cada sessió. Les parts 

en cursiva són les que cada grup ha de complimentar. 
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 SESSIÓ 2, FITXA 2: ORGANITZACIÓ 

SESSIÓ ACTIVITAT TASQUES  RECURSOS 

1 INTRODUCCIÓ  FITXA 1 

2 ELABORACIÓ GRUPS, 

ORGANITZACIÓ 

 FITXA 2 

3 RECERCA DE 

DOCUMENTACIÓ 

Coeficients d’aïllament, 

tipus d’iluminació, 

sistemes de calefacció, 

notícies actuals i rellevants 

sobre eficiència 

energètica... 

Revistes 

Pagines web 

4 ELEMENTS A 

ANALITZAR 

Elements elèctrics, 

calefacció 

FITXA 3 

5 PRESA DE DADES Anàlisi de la il·luminació i 

calefacció 

Mides de les aules 

Càmera, cinta 

mètrica, paper i llapis 

6 ANÀLISI DE DADES  

Anàlisi de la il·luminació i 

calefacció 

Mides de les aules 

Informació obtinguda 

a la sessió anterior 

7 CÀLCUL DEL 

CERTIFICAT 

ENERGÈTIC DEL 

CENTRE 

 Programa CE3X 

Ordinadors 

Informació obtinguda 

a les sessions 

anteriors 

8 PREPARACIÓ 

D’EXPOSICIONS ORALS 

Recollir tota la informació 

necessària 

Crear un power point 

Demanar dubtes  

Ordinadors  

9 PRESENTACIONS 

ORALS I AVALUACIÓ 

Pensar qui xerrarà a cada 

part de l’exposició 

Ordinadors, 

projectors, rúbriques 

d’avaluació 
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Després de veure què és el que han de fer exactament, cada grup realitzarà 

una pluja d’idees amb les tasques que hauran dur a terme i si necessiten algun 

tipus de material addicional o no, a la vegada que aniran complimentant la fitxa. 

 

Degut a que els recursos dels que disposa el docent i l’escola són limitats el 

docent guiarà i donarà unes pautes a seguir en el cas en què qualque grup 

passi de temps, de recursos, etc. És a dir posarem la pluja d’idees en comú.  

 

Sessió 3. Realització de tasques: recerca de 
documentació 

 
La tercera sessió serà per realitzar la recerca de documentació. Els 

alumnes podran obtenir documentació de qualsevol font d’informació. 

S’utilitzarà l’aula d’informàtica, però també la biblioteca per consultar revistes 

científiques o notícies sobre eficiència energètica. Abans d’acabar la sessió 

posarem en comú els resultats obtinguts i comentarem si han trobat alguna 

notícia rellevant sobre el tema.  

 

Sessió 4.  Realització de tasques: elements a analitzar 
 
La quarta sessió estarà destinada a que els alumnes realitzin un llistat amb 

els elements que han de tenir en compte a cada una de les aules durant el 

treball de camp. D’aquesta manera el treball serà més efectiu i disposaran 

d’unes pautes dels elements a tenir en compte. 

Aquesta sessió també ha de servir per preparar el possible material que 

necessitaran; metre, càmera fotogràfica, ... 

El professor els anirà guiant una mica sobre allò en què s’han de fixar. 

Abans d’acabar la classe posarem la informació obtinguda en comú per veure 

si falten o sobren ítems. El llistat que haurien d’obtenir de les coses que han 

d’analitzar hauria de ser, per exemple, com el següent: 
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SESSIÓ 4: Fitxa anàlisi 

 

GRUP

DATA

ZONA ANÀLISI

1. Il·luminació

Bombilla Fluorescent Halògens Altres

Num. punts de llum

Potència individual

Ús (diari/setmanal)

Observacions

2. Altres elements elèctrics

A/A Projector Ordenador Altres

Nombre d'elements

Potència individual

Ús (diari/setmanal/..)

Observacions

3. Característiques constructives

Material/Nº Altura Llarg Ample

Paret exterior

Paret interior

Finestres

Portes

Sostre (terrassa 

plana/taulada)

Altres

4. Observacions i Plànol d'Orientació
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Sessió 5. Realització de tasques: presa de dates del centre 
(treball de camp) 

 
La cinquena sessió es per prendre les dades dels elements que 

analitzarem. Es farà la presa de dades de tota la segona planta, que inclou: 

- 4 classes 

- 1 aula d’ordenadors 

- 1 taller 

- 2 banys; 1 masculí i 1 femení 

- Passadís  

 
Acompanyats pel docent, els alumnes en grups aniran per cada una de les 

aules de la segona planta i complimentaran les fitxes d’anàlisi realitzades a 

l’anterior sessió.  

 
Durant les visites a les diferents aules, els grups, supervisats per el docent, 

posaran en comú les mides que obtinguin. Realitzarem un plànol similar al 

següent i complimentarem les dades sobre el mateix. 

 

 

Figura 6. Plànol en planta del pis a estudi. 

Font: Elaboració pròpia 
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Sessió 6. Realització de tasques: anàlisi de dades 
  
Amb la informació ja recopilada, els alumnes faran el càlcul del consum que 

realitza la segona planta al llarg d’un any escolar, els kg de CO2 equivalents 

d’aquest consum i el que costa al llarg de l’any tota aquesta energia 

consumida. 

 

Aquesta sessió també la realitzarem a l’aula d’informàtica, on utilitzarem el 

full de càlcul, programa que facilita molt els càlculs i l’anàlisi de dades. 

 

Abans de començar, és necessari que el docent defineixi la diferència entre 

potència elèctrica i energia consumida. La potència elèctrica és la quantitat 

d’energia absorbida per un element en un temps determinat i es calcula amb la 

fórmula )·cos(· IVP   mentre que l’energia consumida és la quantitat d’energia 

transformada en un període de temps. És a dir E = P · t  

 

Els càlculs que hem de tenir en compte són els dels següents elements: 

 

Fluorescents 

(6 aules + 1 bany) x 16 fluorescents/aula = 112 fluorescents 

Passadís: 32 fluorescents 

Total fluorescents = 144 

La potència de cada un dels fluorescents és 40W. 

Potència total = 144 x 40W = 5760W 

 
Ordinadors 

Hi ha 1 ordinador a cada una de les aules, 1 ordinador al taller i l’aula 

d’informàtica està equipada amb 20 ordinadors.  

Ordinadors = 4+1+20 = 25 

La potència de cada un dels ordinadors és 350W 

Potència total = 25 x 350W = 8750W 

 

Termos elèctric 

La potència d’un termos de 120l és de 2000W 
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Projectors 

Hi ha 1 projector a cada una de les 4 aules, a l’aula d’informàtica i a l’aula 

taller. 

Projectors = 6 

La potència de cada un dels projectors és 500W 

Potència total = 6 x 500W = 3000W  

 

Aire condicionat 

Hi ha 1 aire condicionat a cada una de les aules.  

La potència de cada un és de 3500W. 

Potència total = 6 x 3500W = 21000W 

 

La suma de les potències de tots els elements dona un consum de 

40.510W·h. Aquest és el consum que té la segona planta del centre cada hora 

que està tot en marxa. 

 

Abans de realitzar el càlcul del consum anual necessitarem la fulla de 

càlcul. S’ha de tenir en compte que no tots els aparells elèctrics estaran 

connectats sempre al mateix temps. Per aquesta raó s’ha d’incloure a la taula, 

un coeficient que s’anomena Factor de simultaneïtat. Aquest coeficient tindrà 

en compte la diferència d’utilització dels aparells depenent del mes en que 

estem. Ho farem de la següent manera: els mesos de gener, febrer, març, 

novembre i desembre serà la següent taula: 

 

 

Taula 1. Taula resum potència dels elements instal·lats amb un FS per els mesos d’hivern. 

Font: Elaboració pròpia 

 

W FS W·h

Fluorescents 5760 0,9 5184

Ordenadors 8750 0,5 4375

Projectors 3000 0,1 300

Termo elèctric 2000 0,1 200

Aire condicionat 21000 0,1 2100

Total 40510 12159
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Per els mesos d’abril, maig, juny, setembre, octubre, canvia el factor de 

simultaneïtat ja que són els mesos de més claror i major temperatura. 

 

Taula 2. Taula resum potència dels elements instal·lats amb un FS per els mesos d’estiu. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Abans de continuar, el professor repartirà una fotocòpia d’una factura com 

la que apareix a continuació a cada grup perquè els alumnes analitzin les 

dades que hi apareixen i cerquin el cost del kW·h consumit.  

 

  

W FS W·h

Fluorescents 5760 0,7 4032

Ordenadors 8750 0,5 4375

Projectors 3000 0,1 300

Termo elèctric 2000 0,1 200

Aire condicionat 21000 0,8 16800

Total 40510 25707
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Figura 7.Exemple de factura elèctrica. 
Font: Elaboració pròpia 
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Entre tots analitzarem les diferents parts de la factura i en el cas exposat el 

preu per kW/h és de 0,08211 €/kWh. 

 

Quan ja tinguem els kW/h que es consumeixen cada mes i el cost del kW/h 

els alumnes complimentaran amb la supervisió del docent el full de càlcul. El 

resultat ha de ser una graella similar a la següent: 

 

 

Taula 3. Taula resum cost de consum elèctric. 

Font: Elaboració pròpia 

 

En resum, hem obtingut la potència de tots els aparells que hi ha connectats 

a la xarxa elèctrica. Hem aplicat un coeficient d’ús (factor de simultaneïtat) ja 

que no tots els aparells estan en funcionament tot el temps, després d’això hem 

realitzat la graella per conèixer el cost mensual i anual de l’energia que 

consumim. Aquest cost és de 2.486,29€/any i 30.280kW/any de consum anual.  

 

La darrera pregunta d’aquesta sessió és: quants kg de CO2 equival un 

consum de 1kW/h? Quin és el Co2 que emetem a l’escola? 

 

Segons l’IDAE 7  per generar 1 kW·h es produeixen 0,649 kg/CO2 a la 

península, en el cas de les illes per produir 1 kW·h es produeix  0,981 kg/CO2 

                                                
7
 Institut per a la Diversificació i l’estalvi energètic 

Dies hores kW·h €/kWh €/h € mensual kW/mes

Gener 20 8 12,15 0,08211 0,9976365 159,62184 1.944

Febrer 20 8 12,15 0,08211 0,9976365 159,62184 1.944

Març 20 8 12,15 0,08211 0,9976365 159,62184 1.944

Abril 20 8 25,7 0,08211 2,110227 337,63632 4.112

Maig 20 8 25,7 0,08211 2,110227 337,63632 4.112

Juny 20 8 25,7 0,08211 2,110227 337,63632 4.112

Juliol 0 0 0 0,08211 0 0 0

Agost 0 0 0 0,08211 0 0 0

Setembre 20 8 25,7 0,08211 2,110227 337,63632 4.112

Octubre 20 8 25,7 0,08211 2,110227 337,63632 4.112

Novembre 20 8 12,15 0,08211 0,9976365 159,62184 1.944

 desembre 20 8 12,15 0,08211 0,9976365 159,62184 1.944

Total 2.486,29 € 30.280
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Per tant tenim que per cada hora que estem al centre els mesos d’hivern 

s’està produint 12,15 x 0,981 = 11,91kg/CO2, mentre que els mesos de més 

calor 25,7 x 0,981 = 25,21kg/CO2 el que fa 29.704,68kg de CO2 al cap d’un 

any. 

 

Una vegada hem obtingut aquesta dada tan elevada reflexionarem de nou 

sobre la importància de l’estalvi energètic. 

 
 
Sessió 7. Realització de tasques: càlcul del certificat 

energètic del centre 
 
A la setena sessió anirem a l’aula d’informàtica per conèixer quina 

certificació energètica té el nostre centre. Degut a les nombroses variables que 

es tenen en compte per realitzar aquest càlcul es fa inviable calcular-ho a una 

classe de primer de batxillerat manualment. És per això que aquesta sessió la 

realitzarem a l’aula d’informàtica amb un programa gratuït que podem obtenir 

del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Social. Concretament el programa 

que utilitzarem és el CE3X. Actualment aquest és el programa que s’utilitza per 

calcular el certificat energètic dels edificis, d’aquesta manera l’alumnat està en 

contacte del que es fa servir a la vida diària quan es necessita aquest certificat. 

Avui dia, amb els recursos de que disposem ja no es fa manualment. 

 

Encenem els ordenadors i obrim el programa CE3X. A l’aula d’informàtica 

l’alumnat ja trobarà el programa instal·lat però el professor facilitarà la direcció 

web per si algú el vol descarregar i utilitzar a casa.  
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A la primera pantalla que apareix els grups hauran d’escriure les seves 

dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pantalla inicial dades localització de l’edifici. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 

 

Després de complimentar les dades administratives passarem a la següent 

pestanya i es complimentaran les dades generals. 

 

Figura 9. Pantalla dades generals de l’edifici. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 
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Per generar l’informe final és necessari incloure una imatge de l’edifici i un 

plànol de situació. Durant la sessió de treball de camp haurem realitzat una 

fotografia del centre i el plànol de la segona planta que inclourem en el nostre 

informe de certificat energètic. 

 

A la tercera pestanya, la d’envoltant tèrmic, els alumnes hauran de 

descriure les característiques de cada una de les parets de les que es compon 

la segona planta. Per descriure la segona planta el programa diferencia entre: 

- Coberta 

- Murs 

- Particions interiors 

- Lucernaris/Finestres 

- Ponts tèrmics 

A cada un d’ells a la part de la dreta del programa hi apareix una descripció 

gràfica que és molt útil i ens ajuda a entendre a que es fa referència en cada 

moment. 

En el nostre cas d’estudi, el centre educatiu, el definirem amb les següents 

parts: 

- Coberta 

- Façana 

- Façana posterior 

-  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Pantalla introducció dades de l’edifici.(coberta, façanes i sol) 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 
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Després de descriure l’envoltant de l’edifici es passarà a definir les 

instal·lacions de les que disposa. En el cas del nostre institut estudiarem 2 tipus 

d’instal·lacions: 

- Aigua Calent Sanitari (ACS)  

- Aire condicionat 

 

Amb el temps s’han anat instal·lant a totes les aules aparells d’aire 

condicionat. 

L’aigua calenta, s’obté per mitja d’un termos elèctric que disposa d’un 

dipòsit d’acumulació de 120l.  

Incloent les dades de cada una de les instal·lacions obtenim: 

- Per la instal·lació d’aire condicionat  

 

 
Figura 11. Pantalla introducció dades de sistema d’aigua calent  sanitari. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 
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Per la instal·lació d’aire condicionat 

 

Figura 12. Pantalla introducció dades de sistema d’aire condicionat. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 

 
Finalment, quan hem complimentat totes les dades obtindrem la qualificació 

energètica que té la segona planta del nostre centre: La qualificació que hem 

obtingut és una E!! 

 

 

Figura 13. Pantalla amb qualificació energètica de l’edifici. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 

 
Com que és un edifici que es va construir l’any 1968, no es va tenir en 

compte ni hi havia desenvolupats el sistemes de generació d’energia que 
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existeixen actualment. La pregunta que com a docent hem de formular als 

alumnes és; com podem millorar aquesta certificació energètica? El programa 

CE3X ens ajuda amb la resposta a aquesta pregunta.  

Hi ha un icona que es la de Mesures de millora. Quan la seleccionem ens 

apareix una pantalla amb les mesures de millora que podem realitzar al nostre 

edifici per posteriorment saber com canviarà la qualificació energètica. Com es 

veu a la imatge posterior podem incloure mesures sobre: 

- Aïllament 

- Finestres 

- Ponts tèrmics 

- Instal·lacions 

  

 
 
Figura 14. Pantalla amb mesures de millora. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 

 
Una vegada que s’ha explicat, els grups d’alumnes triaran dues o tres 

mesures de millora que aplicarien al centre i veure de quina forma canvia la 

qualificació energètica. Com a exemple simularem la mesura de millorar 

l’aïllament de la coberta. Quan s’hagi implementat aquesta mesura, veiem com 

la qualificació del nostre centre segueix essent una E però ja està molt més a 

prop de la qualificació D, ha passat de 34 kg CO2/m2 a 26,2 kg CO2/m2.  
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Figura 15. Pantalla amb qualificació energètica implementant les mesures de millora. 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa CE3X 

 

Seria molt interessant una coordinació amb el docent d’economia per que 

es dugui a terme un estudi econòmic de la inversió que es necessita per aplicar 

les millores, retorn de la inversió,... 

 
Sessió 8. Realització de tasques: preparació d’exposició oral 
 
La vuitena sessió serà per a que els alumnes preparin l’exposició oral on 

hauran d’explicar els resultats que han obtingut així com els plans de millora 

que han contemplat. Aquesta sessió es farà a una aula on hi hagi ordinadors, 

projector o pissarra digital per tal de que els alumnes puguin utilitzar els 

recursos digitals que considerin oportuns. Com que les classes tenen una 

duració de 55 minuts, cada grup podrà exposar com a màxim 10 minuts, durant 

la sessió 9 
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Sessió 9. Conclusions, exposició dels resultats i avaluació. 
 
Durant a questa sessió cada grup exposarà els resultats obtinguts i els seus 

plans de millora.  

Tant el professor com la resta de grups aniran avaluant les diferents 

exposicions. S’avaluarà tant el contingut com el format d’aquestes mitjançant 

una sèrie de rúbriques a tenir en compte. L’alumnat només avaluarà l’exposició 

oral i haurà de justificar l’avaluació que faci a la resta de grups de manera 

raonada i objectiva.  

La qualificació final serà d’un 80% la nota que decideixi el professor i un 

20% la nota que hagin decidit la resta de companys. D’aqueta manera es fa 

partícip a tota la classe també del procés d’avaluació fomentant que l’alumnat 

sigui crític i conscient de quines coses són les que s’han de tenir en compte.  

 
La rúbrica que utilitzarem per avaluar el procés es la següent: 
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Taula 4. Rúbrica per avaluar procés aprenentatge. 

Font: Elaboració pròpia 

PERCENTATGE CATEGORIA EXCEL·LENT NOTABLE APROBAT INSUFICIENT

10% Participació

L'alumne té gran 

proactivitat i es centra 

amb la tasca. Col·labora 

amb els altres alumnes 

del grup

L'alumne és proactiu i es 

centra amb la tasca. 

Col·labora amb els altres 

alumnes del grup

L'alumne treballa 

però de vegades perd 

la concentració.

L'alumne perd la 

concentració amb 

freqüència i distreu els 

altres alumnes del grup.

15%
Recerca 

documentació

Utilitza bibliografia o 

webs fiables, rellevants i 

actualitzades que 

contribueixen al 

desenvolupament del 

projecte

Utilitza bibliografia o webs 

fiables i actualitzades no 

gaire rellevants encara que 

contribueixen al 

desenvolupament del 

projecte

Utilitza bibliografia o 

webs poc fiables i 

atualitzades que 

contribueixen poc al 

desenvolupament del 

projecte

No utilitza bibliografia o 

webs  fiables i actualitzades 

i no contribueix al 

desenvolupament del 

projecte

15% Materials

Porten més materials i 

equips de mesura dels 

que inicialment son 

necessaris i els utilitzen 

correctament

Porten tots els materials 

necessaris i els utilitzen 

correctament

Porten alguns dels 

materials necessaris
No porten cap material

30%
Anàlisi dels 

resultats

Recopila i organitza de 

forma rigurosa les dades 

d'estudi (amb plànols, 

esquemes), i proposa 

noves formes d'obtenir 

dades.

Recopila i organitza de forma 

rigurosa les dades d'estudi 

(amb plànols, esquemes).

No recopila totes les 

dades de l'estudi

No recopila cap dada 

rellevant de l'estudi.

30%
Ús programa 

informatic CE3X

Utilitza les dades 

obtingudes 

correctament, arriba a la 

solució, proposa altres 

solucions i s'interessa 

per altres funcions del 

programa.

Utilitza les dades obtingudes 

correctament, arriba a la 

solució i proposa altres 

solucions.

Utilitza algunes de les 

dades obtingudes 

correctament, arriba a 

la solució.

No utilitza les dades 

obtingudes correctament i 

no arriba a cap solució.
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I la rúbrica per avaluar l’exposició i el contingut de l’exposició es: 
 

 
 

Taula 5. Rúbrica per avaluar procés aprenentatge. 

Font: Elaboració pròpia 

PERCENTATGE CATEGORIA EXCEL·LENT NOTABLE APROBAT INSUFICIENT

5% Explicació

Parla amb claretat, utilitzant 

un to de veu adequat, 

gesticulant correctament i 

mirant a tots els alumnes

La majoria del temps parla amb 

claretat, utilitzant un to de veu 

adequat, gesticulant 

correctament i mirant els altres 

alumnes un 90% del temps de 

l'exposició. 

Les explicacions no són del 

tot clares, però parla amb un 

to de veu adequat la major 

part del temps. Intenta 

dirigirse al companys.

Parla accelerat o molt a poc a 

poc i no se l'entén, el to de 

veu és inadequat, no es 

dirigeix als companys.

10%
Organització i 

seqüència

Cada un dels alumnes sap 

perfectament quina és la seva 

part, s'evidencia una 

seqüència lògica a l'exposició 

i molt bona preparació.

Cada un dels alumnes sap 

quina és la seva part, 

s'evidencia una seqüència 

lògica a l'exposició i una 

preparació.

Cada un dels alumnes sap 

quina és la seva part, 

s'evidencia una seqüència 

lògica a l'exposició encara 

que amb algunes 

incoherències.

Els alumnes no saben quina és 

la seva part, no hi ha una 

seqüència lògica a l'exposició. 

15% Continguts

Es demostra un bon domini 

del tema, sense dubtes i 

responent a les preguntes 

que se li formulen. Els 

continguts s'acompanyen amb 

material audio-visual que 

ajuda a fer-se entendre 

millor.

Es demostra un domini correcte 

del tema, sense dubtes i 

responent a les preguntes que 

se li formulen. Els continguts 

s'acompanyen amb material 

audio-visual.

Es demostra un domini del 

tema, sorgeixen alguns 

dubtes quan es formulen 

preguntes.

No demostren l'assimiliació 

d'alguns dels continguts del 

tema. No poden respondre a 

preguntes que els alumnes 

formulen sobre l'exposició.

10%
Format i 

gramàtica

La informació està molt ben 

redactada i organitzada, sense 

errors gramaticals ni 

ortogràfics.

La informació està redactada i 

organitzada correctament, 

sense errors gramaticals ni 

ortogràfics.

La informació està redactada 

correctament pero no 

organitzada, hi ha alguns 

errors gramaticals i 

ortogràfics.

La informació no està 

redactada ni organitzada 

correctament, hi ha molts 

errors gramaticals i ortogràfics.

30%
Analisi de 

dades

S'inclouen i analitzen totes les 

dades obtingudes en el 

treball de camp, enriquint 

l'anàlisi amb informació extra 

i s'utilitzen gràfics i diagrames 

quan és necessari.

S'inclouen i analitzen totes les 

dades obtingudes en el treball 

de camp i s'utilitzen gràfics i 

diagrames quan és necessari.

S'inclouen i analitzen les 

dades obtingudes en el 

treball de camp.

No s'inclouen les dades 

obtingudes en el treball de 

camp, no hi ha informació 

extra ni s'utilitzen gràfics i 

diagrames.

30%
Conclusions i 

Pla d'acció

Exposa unes conclusions 

clares interpretant les 

diferències i similituds dels 

resultats obtinguts. Presenta 

un pla de millora adequat als 

coneixements adquirits 

durant les sessions i ampliat 

amb informació extra.

Exposa unes conclusions clares 

interpretant les diferències i 

similituts dels resultats 

obtinguts. Presenta un pla de 

millora adequat als 

coneixements adquirits durant 

les sessions.

Exposa conclusions no gaire 

clares de les diferències i 

similituts dels resultats 

obtinguts. Presenta un pla de 

millora adequat als 

coneixements adquirits 

durant les sessions.

No exposa conclusions  clares 

dels resultats obtinguts. 

Presenta un pla de millora que 

no s'adequa als coneixements 

adquirits durant les sessions.
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4 Conclusions i opinió personal  

 
L’energia sempre ha estat un factor clau en el desenvolupament de 

qualsevol societat. Al llarg dels darrers anys hem vist com degut a la manca de 

petroli, la contaminació que aquest produeix i d’un augment continu de la 

demanda d’energia, s’ha tornat quasi d’una importància vital ser molt eficients 

utilitzant l’energia i s’ha fet necessari utilitzar fonts d’energies renovables. 

 

 Per aquestes raons vaig decidir realitzar el TFM sobre eficiència 

energètica. Un cop elegit el tema, la pregunta que em vaig fer va ser: “de quina 

forma podem estudiar l’eficiència energètica a l’aula? Amb un aprenentatge 

passiu basat en la memorització i un ensenyament unidireccional? No. És molt 

més interessant i motivador per a l’alumnat basar l’aprenentatge en les 

necessitats, interessos i problemàtiques que se li plantegen a la vida real. 

Treballar l’eficiència energètica amb experiències i situacions reals implicarà 

per els alumnes un aprenentatge significatiu i que sempre recordaran degut a la 

seva utilitat.  

 

Baix el meu punt de vista, el treball que aquí es presenta és útil i 

interessant. Fets com el treball autònom o en grup fan que els coneixements 

siguin compartits i molt més significatius per a la vida quotidiana de l’alumnat. 

Els vertaders protagonistes d’aquest aprenentatge són els alumnes i no el 

professor, el qual assumeix aquí un paper de guia simplement oferint una sèrie 

de pautes. És important que tant l’alumnat com el professorat es basin cadascú 

en el seu rol.  

 

Al mateix temps, realitzar aquest TFM ha estat molt instructiu també per a 

mi, a la vegada que un repte. El meu objectiu era aconseguir una proposta 

basada en fets reals i aplicar-la a l’aula amb èxit, i considero que així ha estat. 

És clar que aquest treball és tan sols un petit exemple de totes les activitats i 

conceptes que es poden aplicar a un aula, basades en fets quotidians que és 

com millor s’aprèn, com millor s’ensenya i com millor es treballa. No oblidem 
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que també es tracta d’una proposta interdisciplinària, ja que es pot coordinar i 

treballar amb altres matèries per evitar allò de repetir continguts a cada 

assignatura. 

 

La formació contínua del docent és molt important i més avui dia ja que la 

tecnologia avança a pas de gegant. Formar-se no només és tasca de l’alumnat 

si no de tothom. Un docent que no està familiaritzat amb els diferents 

programes informàtics de què disposem i van sorgint, per exemple en aquest 

cas, per a l’eficiència energètica, està deixant d’ensenyar, no només 

d’aprendre. El professorat, així com l’alumnat, ha de ser un reflex de la societat, 

per això és important mantenir-se sempre al dia de les novetat informàtiques 

així com de les metodològiques i pedagògiques. 

 

En definitiva, com va dir Erasmo de Rotterdam: “El colmo de la estupidez 

es aprender lo que hay que olvidar”. Així doncs, intentem aprendre per no 

oblidar, intentem ensenyar per recordar i utilitzar.   
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6. Annexos  

 

ANNEX 1 

 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).  

1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en 

conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los 

edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 

que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 

utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas 

que se establecen en los apartados siguientes.  

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 

mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

15.1 Exigencia básica HE 1: 

Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 

envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 

de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 

así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 

aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 

humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos.  

15.2 Exigencia básica HE 2:  

Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 

instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 



Treball Final de Màster 2016-2017 
Francesc Vicens Company 

 

61 
 

equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 

definida en el proyecto del edificio. 

15.3 Exigencia básica HE 3:  

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 

control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 

como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 

natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  

15.4 Exigencia básica HE 4:  

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con 

previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 

cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las 

necesidades energé- ticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a 

la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 

del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 

consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos 

por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 

atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  

15.5 Exigencia básica HE 5:  

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que 

así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de 

esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 

valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 

competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 

características propias de su localización y ámbito territorial. 
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ANNEX 2.  
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