
L'energia que ens envolta es presenta en moltes i diverses formes. Qualsevol
ÉSSER VIU consumeix i genera energia de manera simultània i no es pot concebre
cap tipus de desenvolupament que no es basi en la transformació de l'energia.

La classe és una entitat per sí mateixa i com a tal es desenvolupa a força de
processar energia i ho fa de moltes formes i de manera contínua. És important
visualitzar un concepte tan intangible com és el de l'energia. Igualment, és molt
rellevant que es comprengui que no només els cotxes necessiten energia, es paren
quan els hi falta o que emeten residus.

Introducció

El trencaclosques de
l’energia

Completar aquesta activitat ha de servir als/les alumnes per:

• Observar les diferents fonts de subministrament d'energia.
• Aprendre conceptes com els de l'origen i ús de l'energia.
• Desenvolupar activitats concretes sobre l'energia.

Objectius docents

• Una còpia del trencaclosques per cada
   grup de nou alumnes.

Materials

•Llapis o retoladors de colors.

Cada peça del trencaclosques té
varies parts relacionades directa o
indirectament amb l'ús o el
malbaratament de l'energia.

Com ajuda, en els comentaris del
pòster, cada component del
trencaclosques ha sigut descrit en
termes de la seva rellevància
energètica.

Mètode de treball

Formar grups de 9 alumnes i
demanar a cadascun d'ells que pinti
una de les peces que formen el
trencaclosques.

Ajuntar totes les peces, un cop
s'hagin pintat, per crear la imatge
final del trencaclosques.

Exposar tots els trencaclosques i que
es triï, entre els alumnes, el que es
consideri  més interessant.
Reflexionar sobre l'ús i el consum.
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Aspectes a considerar per part dels alumnes
Cada peça del trencaclosques té diferents parts relacionades directament o
indirectament amb l'ús o el malbaratament de l'energia. A tall d'ajuda, en els
comentaris del pòster, cada component del trencaclosques s'ha descrit en termes
de la seva rellevància energètica.

Peça 1 del trencaclosques. Finestra amb sol

a. El sol és la principal font d'energia de la terra, subministrant llum i escalfor a
    l'habitació.
b. Els llums fluorescents són més eficaços que els incandescents.
c. En un dia assolellat, si es pugen les persianes i s'apaguen els llums, s'estalvia
    energia.
d. Els cotxes consumeixen benzina, que és una energia no renovable.

Peça 2 del trencaclosques. Professora a la taula

a. Els rellotges empren electricitat, tot i que en quantitats petites.
b. Un bullidor d'aigua utilitza una quantitat d'electricitat bastant alta, per tant,
    ha d'apagar-se quan l'aigua ja bulli.
c. La ràdio requereix una petita quantitat d'energia elèctrica (produeix so i calor).
d. Les plantes necessiten llum per viure i créixer.
e. La professora agafa l'energia continguda a la poma.

Peça 3 del trencaclosques. Televisor i quadre

a. El dibuix del quadre ens mostra la importància històrica de l'energia del vent.
b. L'equip electrònic mostra un televisor que s'ha deixat engegat i no s'està
   utilitzant, per tant, suposa una pèrdua d'energia.
c. L'esquerda a la paret suposa una pèrdua potencial d'escalfor a l'habitació.
d. El so és una forma d'energia que s'està utilitzant.

Peça 4 del trencaclosques. Nens i fotocopiadora

a. El noi porta un jersei que és una forma d'estalviar l'energia necessària per
   escalfar l'aula.
b. La paperera està plena de papers que podrien reciclar-se. Reciclar ajuda a
   conservar l'energia i els arbres que, altrament, serien necessaris per fer nou
   paper.
c. La fotocopiadora necessita energia elèctrica per funcionar, aquesta energia té
   moltes formes: química, lluminosa i mecànica, també es manifesta en forma
   de la calor que desprèn.
d. Reciclar paper és una forma d'estalviar energia i a la vegada contribueix a
    conservar els arbres.
e. Tant una ampolla com una llauna es poden reciclar. Reciclar és una forma
   d'estalviar energia i matèries primeres.
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Peça 5 del trencaclosques. Noi a la taula
a. La gràfica ens pot mostrar les dades de temperatura de la classe durant  un dia,
   una setmana o al llarg d'un mes d'estudi.
b. Les normes de conservació de l'energia poden fer-se per a totes les classes.
c. La catifa actua com a aïllant i dóna la sensació d'escalfor en comparació amb
   el “fred” del terra (que és un bon conductor de la calor i, per tant, s'emporta
   l'escalfor del cos).
d. Els llibres ens recorden que es pot aprendre molt sobre l'energia.

Peça  6 del trencaclosques. Noia i peixera
a. La làmpada compacta és més eficient que la bombeta incandescent.
b. Les plantes necessiten energia per viure i créixer.
c. El peix, a l'igual que altres animals, necessita energia.
d. De l'endoll de la paret agafen l'energia els aparells que hi estan a prop.
e. La bomba de l'aire utilitza un petit motor elèctric que consumeix energia.
f. El menjar per als peixos dóna energia al peix.

Peça 7 del trencaclosques. Noi al costat d'un
radiador
a. El radiador elèctric consumeix molt energia.
b. El noi porta un jersei el qual és una altra forma de conservar l'escalfor de
    l'habitació.
c. El sandvitx conté energia alimentària.
d. Les plantes necessiten energia per viure i créixer.

Peça 8 del trencaclosques. Noia i calculadora
a. Les deixalles contenen moltes coses que podrien reciclar-se per tal d'estalviar
   energia i matèria primera.
b. La noia té un jersei que podria posar-se en el cas de que baixés la temperatura
   de l'habitació.
c. La calculadora necessita l'energia que està emmagatzemada a la bateria per
   poder funcionar.

Peça 9 del trencaclosques. Noi i laboratori
a. Molts microscopis necessiten energia elèctrica per poder mostrar-nos les coses
   correctament.
b. Els aparells que necessiten electricitat per funcionar es connecten a l'endoll.
c. El termòmetre en el vas és un instrument per determinar la quantitat d'escalfor
   present.
d. El cremador utilitza gas natural que és una font d'energia no renovable.

El trencaclosques de
l’energia
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Imatge completa del trencaclosques.

Recomanat per a: Primaria
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Peça 1 del trencaclosques. Finestra amb sol.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 2 del trencaclosques. Professora a la taula.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 3 del trencablosques. Televisor i quadre.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 4 del trencaclosques. Nens i fotocopiadora.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 5 del trencaclosques. Noi a la taula.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 6 del trencaclosques. Noia i Peixera.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 7 del trencaclosques. Noi al costat d ‘un
radiador.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques.
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Peça 8 del trencaclosques. Noia i calculadora.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques..
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Peça 9 del trencaclosques. Noi i laboratori.

Pintar i retallar per unir al trencaclosques..


