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Annexes  

Sistemes passius  

*Totes les fonts d’aquest apartat de Sistemes Passius s’han realitzat de forma pròpia 

a) Elecció de la ubicació i correcció de l’entorn   

 

Elecció de la ubicació 

Sempre que es pugui escollir una ubicació des del dissenyador cal fer un petit esforç i 

tenir certes consideracions ja que la bona ubicació pot tenir una repercussió en el 

comportament climàtic de l’edifici. És per això que posem aquest apartat el primer de 

tot ja que d’ell en poden dependre d’altes i estalviar-nos altres modificacions posteriors. 

Hi ha 4 aspectes fonamentals que considerarem i que resumirem a continuació: 

topogràfics, de relació amb l’aigua, de relació amb la vegetació i de la forma urbana. 

 

-Topogràfics:  considerant l’alçada relativa, tenint en compte que un terreny pla o en 

prominència (forma de muntanyeta) són preferibles a situacions deprimides ja que 

afavoreixen a la renovació de l’aire i la radiació solar i tindran menys humitat. 

Pel que fa al pendent del terreny i la seva orientació és bàsicament per veure la 

radiació solar que pot rebre i els vents dominants que li poden afectar més. Podem dir 

que els pendents disminueixen la possibilitat d’il·luminació natural i si aquests són a 

nord, tot i que gaudiran de més vegetació, encara rebran menys llum que si són a sud 

(orientació amb radiació solar òptima) i hauran de disminuir en alçada. 

    

 

-Relació amb l’aigua: les quantitats grans d’aigua funcionen com a reguladores 

tèrmiques. A la vora del mar les temperatures són més estables tot i que cal que 

considerem l’augment de la humitat en aquesta zona i la incidència de les brises 

marines. 

  

 

-Relació amb la vegetació: potser dins del bosc o arbrat, a la bora d’aquest o lluny 

d’aquest. Considerem que dins d’un bosc és possible que hi hagi una obstrucció del sol 

que a cops no pot ser gaire recomanable, tot i així exerceix una barrera acústica 

important que cal tenir en compte. També hi ha més humitat i unes temperatures més  

 

 

 

 

Esquemes orientació òptima. Dibuixos propis 

Esquemes aproximació amb l’aigua. Dibuixos propis 
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estables. Segons el nostre tipus de clima, haurem de considerar on ens col·loquem 

respecte la vegetació i de l’aigua. 

 

 

 

 

-Aspectes de la forma urbana: en el cas que ens col·loquem en un indret on ja hi ha 

una construcció prèvia propera. En aquest tindrem en compte la forma que fan els 

edificis propers i les vistes que podem tenir, controlar el tipus de trama per veure com 

ens col·loquem segons aquesta i observar la densitat de població. 

 

  

Correcció de l’entorn 

Tot i tenir un grau de detall molt superior a la de la ubicació, pot ser un fet molt 

important per determinar la situació energètica futura del projecte. Podem crear o 

suprimir elements de l’entorn ja siguin pantalles, superfícies d’aigua o vegetació. En les 

pantalles es tracta de col·locar o eliminar element opacs com parets o tanques o altres 

edificis que poden actuar com a barrera (positiva o negativa) a les accions 

energètiques. En el cas de l’aigua parlem de masses petites com piscines o estanys.  

 

 

El fet que cal destacar més és que aquesta massa incrementa la quantitat d’humitat en 

l’ambient i aquest fet pot ser positiu en climes càlids-secs que vulguem refrescar 

l’ambient, i per contra suprimir-les en climes que ja siguin humits. Per últim parlant de la 

vegetació és molt important explotar al màxim la seva utilitat sobretot quan és un fet 

que es pot plantejar des del disseny de l’edifici. Cal estudiar el tipus de fulla que pot 

influenciar molt en els guanys que podem tenir.  

 

b) Disseny de l’edifici  

 

El disseny de l’edifici pot influenciar molt en el comportament ambiental d’aquest. Així 

doncs, hem de tenir en compte aspectes com la volumetria (forma), tractament de la 

pell que envolta l’edifici i el seu interior. 

La forma general de l’edifici:  

 

Dividida en la compacitat de l’edifici (relació entre la superfície que envolta l’edifici i el 

seu volum.  Aquest fet pot influenciar amb la capacitat d’il·luminació natural, però 

sobretot en la repercussió climàtica ja que a més compacitat, menys contacte amb les 

Esquemes aproximació amb bosc. Dibuixos propis 

Esquema rebot lumínic. Dibuixos propis 

Esquema aproximació amb massa d’aigua. Dibuixos propis 
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condicions climàtiques exteriors tot i que per contra tindrà menys possibilitats de 

captació solar però l’avantatge és que tindrà menys pèrdua d’energia), la porositat de 

l’edifici (és la proporció entre patis existents en relació al volum total. Els patis poden 

ajudar a la bona il·luminació de tots els espais tot i que a vegades pot tenir una 

repercussió negativa a nivell acústic) i l’esveltesa de l’edifici ( es refereix 

 a lo allargat que sigui en relació a la seva alçada. Com més esvelt sigui, més fàcil 

d’il·luminar les zones centrals i en general té millor lluny i menys soroll respecte el 

carrer) 

 

 

 

 

 

 

Tractament de la pell i protecció a la radiació  

 

La pell d’un edifici són aquells paraments que l’envolten físicament separant l’exterior 

de l’interior. Cal tenir clares algunes consideracions i a més a més, cal que tinguem en 

compte que depèn de com sigui aquesta pell, facilitarà o ajudarà a reduir les pèrdues 

d’energia de l’interior. Així doncs ens fixarem en si l’edifici toca o no el terra (el que 

s’anomena com assentament) de manera que si està en contacte tindrà major inèrcia 

tèrmica, més humitat i menys radiació solar que si està elevat. Una solució per tenir 

sempre la mateixa temperatura tot l’any pot ser enterrar l’edifici uns 6 metres.  

 

 

 

 

 

 

Si posem els edificis uns al costat de l’altre (adossament) tindrem més dificultats per 

captar la radiació solar i per ser ventilats.  

 

En quan a les finestres és un tema bastant important i que a cops no es té en compte. 

Per climes càlids les finestres equilibren la temperatura exterior i interior favorit així la 

ventilació. Afegim a més el concepte de ventilació creuada on amb la col·locació de 

finestres a dos façanes oposades, creem un corrent que s’endú la calor de l’interior 

dels edificis i ajuda en la renovació de l’aire.  

 

Important també que aquesta pell tingui un bon aïllament per evitar la pèrdua o guany 

de calor per conducció.  

 

 

 

 

 

 

Esquema esveltesa. 

Dibuixos propis 

Esquema col·locació respecte el terra. Dibuixos propis 

Esquema ombracle. Dibuixos propis 
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També voldríem fer esment a un concepte que cal tenir en compte i que més endavant 

el posarem de manifest en algun experiment i és el color de l’edifici. Els cossos clars 

tenen poca absorció de la radiació i també reflecteixen la radiació als edificis del costat. 

En els cossos foscos hi ha molta absorció de radiació solar perillosa en climes càlids-

secs.  

 

Per últim també cal considerar que hi ha una sèrie d’elements que afavoreixen a l’edifici 

amb les condicions climàtiques i que fan que l’individu tingui major confort a l’interior. 

Com són el cas de les proteccions solars, tant en finestres com en forma de pèrgoles o 

filtres solars.  

 

Pel que fa als sistemes de protecció a la radiació cal tenir en compte que per un temps càlid, 

la millora que comporta una bona protecció contra la radiació solar és molt important que 

l’aïllament tèrmic, de cara a impedir el sobreescalfament dels espais interiors. Podem 

classificar-ho en elements d’ombracle i en elements protectors de la pell de l’edifici.  

 

Els primers són espais ombrejat, que s’interposen entre l’ambient exterior i l’espai interior. 

S’anomenen també espais intermedis. Inclouen una estructura portant que pot ser metàl·lica, 

d’obra o de fusta i a més a més, aquest sistema permet la ventilació. Si es tracten d’estructures 

annexes als edificis i que permeten una entrada de llum tamisada, se’n diuen pèrgoles.  

 

És important recordar que cal tenir en compte la trajectòria solar a l’hora de fer el disseny 

d’aquet ombracle. També poden ser filtres vegetals que amb fulla caduca deixa passar el sol a 

l’hivern i a l’estiu el protegeix. O també hi pot haver els brise-soleils que deixen passar l’aire i 

creen una llum difosa.  

 

També hi pot haver altres elements com ràfecs i voladissos que són elements fixos en façana 

que sobresurten i protegeixen de la radiació i la pluja. O persianes i tendals que tenen la missió 

d’ombrejar certes obertures i no permeten el pas de l’aire,  

 

 

c) Sistemes constructius (bioconstrucció)  

 

No voldríem acabar aquesta primera part sense esmentar que existeixen tota 

una sèrie de mètodes constructius que es basen en la utilització dels elements 

de la natura per a construir, d’aquí el nom de bioconstrucció. Aquesta busca 

una relació entre la natura i l’art de construir a més de la salut de les persones i 

el medi ambient i promou una construcció saludable en aquests aspectes. 

 

Tot i que aquest tema és molt extens, nosaltres només volem fer una menció 

d’alguns dels materials que es poden usar per construir de forma natural i 

ensenyar alguna imatge que de ben segur sorprendrà als estudiants. 
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Alguns dels materials de construcció que s’usen en aquest tipus d’arquitectura 

són: 

- Terra: usant argila majoritàriament es poden fer BTC (blocs de terra 

compactada), tàpia, COB, adobes, etc  

- Calç, sorra o sofre: s’utilitzen sobretot per arrebossats 

- Fusta: Té moltes propietats i a existeix a molts indrets de manera que la 

podem extreure directament del lloc on vulguem construir. 

- Bambú o la canya: per la seva resistència pot ser usat fins i tot d’estructura o 

per la construcció d’estructures efímeres com pèrgoles o zones ombrívoles 

- Palla: sorprenents construccions es poden fer amb aquest material. Com a 

estructura portant no es fa més d’una planta. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Climatització (natural) 

 

“La climatització d’un edifici consisteix en un procés mitjançant el qual es fa un 

tractament 

de les condicions ambientals interiors a cadascun dels diversos compartiments o 

dependències que té. En aquest procés es tracta i controla de manera simultània, la 

temperatura, la humitat, la neteja i la distribució de l’aire, per tal de donar el confort, 

benestar i higiene necessaris per a les persones que l’utilitzen. 

El procés de la climatització inclou: 

• Escalfar o refredar l’ambient interior. 

• Mantenir els nivells correctes de ventilació i filtrat. 

• Tractar l’aire per tal de mantenir unes condicions de qualitat d’aire i de confort 

requerides, dins les quals es consideren els paràmetres següents: 

• Temperatura. 

• Humitat relativa. 

• Velocitat (sortida pels difusors, distribució). 

• Puresa (pols, olors, bactèries, etc.). 

• Mantenir un nivell de soroll que no molesti els usuaris de l’edifici. 

• Realitzar la regulació i control simultani dels principals paràmetres 

responsables 

per al confort” 

 

 

 

  

Dibuix d’elaboració adobes extret del llibre de 

Johan Van Lengen, Manual del arquitecto 

descalzo 

 

http://www.caminosostenible.org/wp-content/uploads/BIBLIOTECA/johan%20van%20lengen%20-%20manual%20del%20arquitecto%20descalzo.pdf
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Així doncs, els sistemes de climatització natural que es posen en un edifici són aquells 

components que tenen com a funció principal millorar el seu rendiment climàtic. I diem 

components perquè considerem que per un sistemes passius com els que proposem que es 

mostrin en les diverses franges d’edat d’ESO no s’utilitza cap fons d’energia artificial per al seu 

funcionament i són aquests mateixos els que actuen sobre els fenòmens radiants, tèrmics i de 

moviment de l’aire que es produeixen de forma natural a l’arquitectura. 

 

Cal afegir que aquests sistemes es diferencien en sistemes captadors i sistemes d’inèrcia. Tot i 

així també podem trobar que els sistemes de ventilació que explicarem en el següent apartat i 

els sistemes de protecció per radiació com els ombracles que ja hem explicat, també estan 

relacionats i els podríem encabir en aquesta part. 

 

Sistemes captadors 

Tenen com a funció captar l’energia de radiació i transferir-la a l’interior en forma de calor. Són 

els coneguts com sistemes passius d’energia solar.  

 

a) Sistemes captadors directes 

 

Aquells sistemes on l’energia radiant penetra directament a l’ambient interior que es vol 

condicionar. La radiació travessa  

les superfícies transparents com els vidres i escalfa les superfícies de l’interior. En aquests  

 

casos és important que per la nit, per no tenir pèrdues per les grans obertures, hi hagi una 

protecció d’aquestes que sigui mòbil. 

 

 

b) Sistemes captadors semidirectes 

 

Són aquells sistemes on s’interposa un espai que capta l’energia solar, entre l’ambient interior i 

l’exterior. Aquest espai interior o hivernacle té una gran capacitat de captar radiació. La radiació 

incident es pot cedir a l’interior per conducció o convecció, ja sigui per obertures de forma 

voluntària o a través d’un mur separador de forma amortida. 

 

c) Sistemes captadors indirectes 

 

Són aquells sistemes en els quals la captació es fa mitjançant un element acumulador que fa 

de magatzem d’energia, i que, després cedeix la calor a l’ambient interior. L’energia radiant 

després de travessar un vidre és absorbida i acumulada en forma de calor en un element opac 

de gran capacitat tèrmica. Des d’aquest se cedeix a l’ambient interior 

 Aquí apareix el mur amb hivernacle o mur d’inèrcia que consisteix en un element  

vertical d’uns 30-40 cm que pot ser de maó, pedra o formigó, pintat d’un color fosc i 

amb un vidre davant . La gran massa retarda fins a 12 hores l’aportament d’energia 

tèrmica.  
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 El mur trombe, molt conegut també en aquest tipus de sistemes, és un cas particular de 

l’anterior on se li han disposat unes obertures que connecten la cambra d’aire que hi ha 

entre el vidre i el mur, amb l’interior de l’edifici. Amb això es pot controlar la cessió de 

calor per termocirculació. A la nit aquests orificis es poden tancar.  

 El mur d’aigua és un tipus de mur hivernacle amb la paret formada per contenidors 

d’aigua que emmagatzemen l’energia que passa per radiació i convecció.  

 La coberta d’aigua és un sistema on l’element d’acumulació és horitzontal en la 

coberta. En aquest cas hi ha sacs o bidons transparents plens d’aigua sobre un forjat 

pintat de negre. La calor és cedida a l’interior a l’hivern i a l’estiu serveix per refrigerar 

l’estança. 

 

 Els sistemes indirectes per terra són aquells on l’element captador està sota terra. 

Acostuma a ser un dipòsit d’aigua o pedres per tenir una bona massa tèrmica i orientat 

al sud. L’energia solar passa per convecció a l’interior de l’edifici. També es podrien fer 

obertures per agilitzar la cessió.  

 

 

d )  sistemes captadors independents 

 

Són aquells sistemes on la captació de l’energia radiant es fa amb element que són 

independents entre ells. Tot el moviment es fa per conductes que connecten entre ells els 

diferents elements . 

 

Sistemes d’inèrcia 

 

Són components d’un edifici o parts que incrementen la seva massa respecte a la massa 

constructiva inicial. D’aquesta manera li aporten un inèrcia tèrmica a l’edifici que no tenia. 

Aquests poden ser: 

 Sistemes d’inèrcia subterranis quan soterrem parcial o totalment l’edifici així aquest 

queda en contacte amb superfícies de temperatures pràcticament constants 

 Sistemes d’inèrcia interior que són aquells formats per elements de gran capacitat 

tèrmica col·locats a l’interior de l’edifici.  

 

e) Ventilació (transversals naturals) 

 

Aquests sistemes tenen per missió afavorir el pas de l’aire a l’interior de l’edifici renovant 

aquest aire, i tractar-lo per millorar les condicions de temperatura i humitat d’aquest. Es pot 

incrementar la velocitat de l’aire aconseguint l’efecte de refrigeració dels ocupants de l’espai. 

En molts casos dos o més sistemes diferents es poden treballar conjuntament. De totes 

maneres nosaltres els distingirem en sistemes generadors de moviment d’aire i sistemes de 

tractament de l’aire. 
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Sistemes generadors de moviment d’aire 

 

Són components que forcen el pas de l’aire i per tant el seu moviment. La primera a destacar, 

més senzilla i més important és la ventilació creuada que consisteix en afavorir el moviment de 

l’aire d’un espai gràcies a la col·locació d’obertures que obrin cap a dues façanes oposades. Un 

altre cas és l’efecte xemeneia que extreu l’aire per unes obertures de la part superior de l’espai 

connectades a un conducte d’extracció vertical. L’aire calent, que és menys dens, surt per 

aquestes obertures. A aquet sistema se li han d’afegir obertures a la part inferior per l’entrada 

d’aire més fred i més dens. És un bon sistema per  evitar l’estratificació de l’aire calent a la part 

alta dels edificis. Hi ha un altre sistema que mou l’aire per extracció forçada i és la cambra solar 

o xemeneia solar. Consisteix en escalfar l’aire que hi ha dins d’una cambra amb un captador de 

color fosc protegit per una coberta de vidre. De la mateixa manera que l’efecte xemeneia extreu 

l’aire calent i hi fa entrar aire fresc. També hi ha el que anomenaríem torres de vent que fa 

l’efecte contrari: introdueix aire exterior a l’ambient interior mitjançant una torre que s’eleva fins 

a una alçaria suficient per sobre de la coberta de l’edifici així l’aire es porta fins a la part baixa 

de l’edifici.  

 

Sistemes de tractament de l’aire 

 

Aquests sistemes tenen per missió millorar les condicions inicials de l’aire ambient. Per 

exemple es pot fer una refrigeració evaporativa consistent e col·locar una làmina d’aigua al 

costat de l’edifici d’aquesta manera, hi entrarà un aire que conté vapor d’aigua (per la seva 

evaporació en contacta amb l’ambient exterior) i tindrà una temperatura més baixa.  Això també 

es pot aconseguir amb torres evaporatives o patis amb fonts interior. Aquest darrer no només 

aconseguirà un efecte evaporatiu sinó que farà un microclima relativament controlat i afavorirà 

a la ventilació i crearà un zona sense radiació directe amb la possibilitat de ser coberta amb 

tendal entre d’altres.  

 

f) Il·luminació (llum natural) 

 

Aquests sistemes tenen per missió millorar l’enllumenat natural dels espais interiors dels 

edificis, optimitzant la distribució de la llum  a les zones perifèriques i procurant una bona 

penetració cap a les zones interiors. Explicarem per sobre algunes estratègies que es poden 

considerar per crear aquests espais:  

 Les galeries són espais coberts a la perifèria de l’edifici i tapats per unes vidrieres. 

Permeten el pas de la llum i s’hi pot fer vida. 

 Els porxos són espais coberts adossats a les plantes baixes del edificis. Són zones 

obertes intermèdies on es pot estar aixopluc del sol i l’aigua. 

 Els hivernacles actuen com unes galeries i la temperatura interior augmenta molt 

respecte l’exterior. 

 Els patis com hem indicat abans són espais perfectes per actuar com intermedis amb 

unes condicions lumíniques molt bones i amb bona ventilació. L’alçària és més gran 

que l’amplada 



Creació d’un recurs didàctic per a la difusió de les energies renovables i l’eficiència energètica 

per als instituts de Catalunya 

 

 Els atris són patis però de dimensions bastant considerables però per la part superior 

estan separats de l’exterior amb un tancament de vidre. 

 També hi poden haver conductes d’il·luminació en espais no habitables i de poc accés 

dissenyats exclusivament per a conduir la llum 

 Finestres, balcons, murs translúcids i murs cortina també estarien dins del grup dels 

elements que faciliten la il·luminació natural. 

 Per últim voldríem destacar els elements de pas zenital com lluernes o cúpules on amb 

components situats als sostres amb parts translúcides o vidres transparents, 

condueixen la llum directament a l’estança desitjada. 

 

g) Sistemes de control acústic 

 

Un altre element que cal considerar com a sistema passiu si voleu estalviar-nos components 

posteriors després de fer l’edifici, són els sistemes de control acústic. Aquests com el seu nom 

indica tenen com a funció la millora del seu comportament acústic i que actuen sobre els sons 

externs o interns sense requerir cap mena d’energia artificial per al seu funcionament. 

Així doncs existeixen pantalles acústiques especials que separen ambients i eviten la 

penetració del sorolls. Per exemple volades, ràfecs o balcons ho són. Caldrà també convertir 

les superfícies reflectores en absorbents per evitar que s’incrementi la incidència acústica. 

També cal pensar en fer finestres i portes dobles, cels rasos d’aïllament o parets doblades, 

sempre amb un aïllament en la càmera d’aire. La resta de sistemes ja són més complicats i els 

deixaríem per un capítol més avançat. 

 

h) Manteniment 

 

Amb tots aquests sistemes passius i els actius que veurem a continuació cal que tinguem en 

compte que sempre hi ha d’haver unes tasques de manteniment mínimes per tal de fer-lo 

funcionar. Aquestes les podríem distingir en dos tipus:  

 

• Les primeres es refereixen sobretot a sistemes actius i són les tasques d’operació o 

funcionament que són les que asseguren que tots els equips i sistemes funcionen per cobrir les 

necessitats dels usuaris de l’edifici. Aquestes tasques es realitzen diàriament per al 

funcionament dels diferents sistemes instal·lats. 

 

• Les segones es refereixen sobretot als dos tipus de sistemes en general i són les tasques de  

manteniment. Aquestes són accions periòdiques que cal realitzar en els diferents equips i 

sistemes, tant actius com passius, per tal d’optimitzar-ne el funcionament i conservar les 

instal·lacions en perfecte estat d’ús. Aquestes accions es realitzen amb una periodicitat variable 

segons necessitats dels equips, des de setmanalment fins anualment. A més a més, el 

manteniment ha d’assegurar el compliment de les normatives respecte les instal·lacions. 
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D’aquí s’hi deriven el manteniment preventiu que comprèn aquells sistemes per mantenir les 

instal·lacions en condicions òptimes de treball per tal d’allargar la vida útil d’aquestes, i el 

manteniment correctiu que correspon a totes les intervencions no sistemàtiques originades 

per la detecció d’avaries o anomalies que puguin generar danys o perjudicis en les 

instal·lacions de l’edifici (climatització, incendis, il·luminació...) així com la seguretat i integritat 

física del personal propi i els usuaris. 
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Sistemes actius  

i) Incorporació energies renovables (alternatives) 

En l’ús de les energies renovables trobem els sistemes actius, que són aquell conjunt de 

mecanismes de l’aprofitament de l’energia natural que necessiten un intermediari electro-

mecànic per al seu bon funcionament. Així doncs, sempre que utilitzem algun dispositiu entre 

una font natural i el sistema energètic serà un sistema actiu. Aquests mecanismes sobre 

principis físics es basen principalment amb la convecció, conducció i radiació.  

En l’àmbit familiar els sistemes actius 

tenen cada vegada més rellevància, a 

més d’anar en augment al llarg dels anys. 

Com que la seva utilització depèn d’un 

dispositiu, la seva eficàcia és més 

efectiva i millorada amb el temps que no 

pas els sistemes passius. Ara bé, cal una 

coherència entre els dos sistemes per a 

la reducció d’energia de la llar.  

 

 

A continuació veurem exemples que utilitzem convencionalment ja que la majoria d’ells tenen 

com a objectiu escalfar i refredar un espai concret. 

h) Incorporació energies renovables (alternatives) 

 

A) Energia solar tèrmica 

La base de l’energia solar tèrmica rau en la transformació de l’energia obtinguda del sol en 

energia calorífica. Dins d’aquest, podem diferenciar-ho en tres tipus diferents segons el seu ús: 

baixa, alta i mitjana temperatura.  

Els sistemes de baixa temperatura es caracteritzen per la seva captació d’energia solar i 

d’emmagatzematge que es va requerint quan es necessari, com també subsistemes de 

distribució i control. Un exemple clar d’aquests sistemes en són els acumuladors d’aigua o el 

terra radiant d’una casa. D’altre banda els sistemes de mitjana i alta temperatura són utilitzats 

majoritàriament per a consum industrial, centrals tèrmiques o grans superfícies. Tal i com diu el 

seu nom és necessari un procés més exhaust d’energia per a arribar a temperatures naturals 

que de persé arriben a l’alçada desitjada. 

Una altre forma de diferenciar els tipus d’energies solars és si parlem de circuit obert o sistema 

directe i circuit tancat o sistema amb intercanviador. 

 

Figura 9.1 : http://es.slideshare.net/mestecno/energies-
alternatives-i-energia-solar 

http://es.slideshare.net/mestecno/energies-alternatives-i-energia-solar
http://es.slideshare.net/mestecno/energies-alternatives-i-energia-solar
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B) Energia geotèrmica 

L’energia geotèrmica és una energia renovable i il·limitada que s’obté de la Terra. A partir de la 

perforació de la terra, el sistema s’encarrega de extreure l’energia emmagatzemada, ja sigui en 

forma de líquid (en el cas de deus, aqüífers o aigua soterrada), o de temperatura.  

Habitualment, és més freqüent aprofitar la temperatura en la que està el subsòl, ja que a l’estiu 

és més fresca que en la superfície, cosa que a l’hivern s’inverteix, està més calenta que la de la 

superfície. Aquest fet permet tenir aire condicionat a l’estiu i calefacció a l’hivern.  

 

Si volem gas o líquid del subsòl per a l’ús d’una llar familiar la perforació pot ser entre els 30 i 

60 metres, en aquests casos estem parlant de sistemes de baixa temperatura. En canvi, si hem 

d’abastar un terreny considerable, estarem parlant d’una extracció d’energia major, amb 

mitjanes i altes temperatures d’entre 150 i 300 graus 

centígrads, on caldrà una perforació d’entre 200 a 300 

metres.  

En les imatges següents podem veure els dos usos i 

les seves característiques principals: 

Alguns dels avantatges i inconvenients que presenta 

aquest sistema : 

  

Avantatges  

- No conté emissions ja que l’aigua circula en un circuit 

tancat, fent que els residus que produiex són mínims. 

- S’integra en el paisatge i la seva construcció no 

malmet pràcticament el medi ambient. 

- És altament abundant i l’energia més rendible i 

eficient de les energies renovables conegudes. 

 

Inconvenients 

- És el sistema energètic menys conegut i poc 

desenvolupat arreu 

- No és disponible a tot arreu per a produir energia elèctrica. 

- La seva realització requereix una part important econòmica. 

 

 

9.2 Energia geotèrmica . Font: 
http://es.slideshare.net/jllcervera/energies-
renovables-6711074 
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C) Energia solar fotovoltaica 

L’energia solar fotovoltaica és, segurament, la més popular d’entre elles ja que és visible en 

una gran quantitat de habitatges, terrenys o altres. Es caracteritza pels panells o plaques de 

concentració que utilitza per a col·lectar energia provinent del Sol.   

Si desgranem el seu sistema tecnològic trobem unes làmines de material semiconductor, 

normalment de silici, que té la propietat de produir electricitat quan hi incideixen els fotons de 

les radiacions solar de tal manera que provocant salts electrònics i una petita diferència de 

potencial generen corrent elèctric.  Un cop s’ha emmagatzemat l’energia, tal i com hem dit 

aquesta es transforma en energia elèctrica per aprofitar-la poder-la proporcionar a qualsevol 

instal·lació.  

Encara que sigui difícil de creure, el sistema fotovoltaic va ser descobert pel físic francès 

Becquerei l’any 1839, tot hi que en aquella època amb un 1% de rendiment. Sent així, una 

tecnologia sabuda des de fa segles però poc emprada i parcialment desconeguda actualment 

en la societat.   

Si analitzem de forma genèrica aquest sistema a la vida quotidiana podem veure la seva fàcil 

integració en diferents màquines o dispositius del dia a dia, ja sigui automòbils, fanals, robots, 

etc. Segurament es deu al seu poc cost econòmic que comporta, com també la fàcil 

construcció. 

A continuació hem redactat alguns dels avantatges i inconvenients que ens trobem en la seva 

utilització: 

Avantatges  

- És una energia que no conté 

emissions, totalment neta. 

- A petita escala, és de baix cost de 

compra. 

- Té un manteniment barat. 

 

 

Inconvenients 

- Els espais on es col·loquen les plaques queden inutilitzables per altres utilitats.  

- No queda integrada amb el paisatge i medi ambient. 

- L’energia del Sol no està sempre disponible. 

 

 

 

Figura 9.3 Placa fotovoltaica Font: paneles-
fotovoltaicos.blogspot.com 

http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/
http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/
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E) Altres energies renovables 

Aquest darrer apartat l’hem volgut apilonar en un sol paquet, atès que tracta d’un seguit 

d’energies renovables les quals no son aplicades directament en les instal·lacions que són 

motiu d’aquest projecte. D’altre banda hem volgut contemplar-les i fer-ne un breu resum. 

Un dels sistemes d’obtenció i transformació d’energia més estesos en el nostre país és 

l’energia eòlica, la qual també està en previsió de creixement pels anys futurs, segons indica el 

Pla d’Estratègia d’Energia Sostenible de Catalunya que podem veure en la il·lustració 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4  Estructura del consum d’energia renovable previst l’any 2015 pel Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 per 
tipologia d’energia. Font: Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, 2009 
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Codi del programa Processing (Elaboració pròpia) 

 

import processing.video.*; //<>// //<>// //<>// //<>// 

 

import qrcodeprocessing.*; 

 

//import ketai.camera.*; 

//KetaiCamera cam; 

 

// 

Movie myMovie; 

 

PImage img,img1,img2,img3; 

int rectX, rectY;      // Position of square button 

int circleX, circleY;  // Position of circle button 

int circleSize;    

int rectSize;     // Diameter of rect 

int state = 1;  //Stat 0 captar amb la camara, Stat 1 acceptar etiqueta, Stat 2: menu d&apos;opcions, 

Stat 3,4,5,6: Dades! 

int maxImages = 10; // Total # of images 

int maxtime= 3; 

int time = 0; 

int imageIndex = 0; // Initial image to be displayed is the first 

PImage[] images = new PImage[maxImages];  

int pos=0; 

int Distance; 

int DisplayX=640; 

int DisplayY=480; 

Capture video; 

 

String statusMsg = "Col.locar codi QR"; 

Decoder decoder; 

void setup() { 

  size(640, 480); 

  circleSize= DisplayX/8; 

  circleX= DisplayX-DisplayX/8; 

  circleY= DisplayY/11; 

  rectSize=DisplayX/5; 

  textSize(32); 

  rectX = width/2-rectSize; 

  rectY = height/4; 

  Distance = width/4; 

   

  

 // 

  myMovie = new Movie(this, "video_escalfament_tfm.mov"); 

  myMovie.play(); 

  myMovie.loop(); 

   

  // 

 

  img = loadImage("img/Q1.png"); 

  img1= loadImage("img/inici_1.jpg"); 

  img2 = loadImage("img/ener_renov.jpg"); 

  img3 = loadImage("img/atencio.JPG"); 

 

  /* for (int i = 1; i < images.length; i ++ ) { 

    images[i] = loadImage( "sf" + i + ".jpg" );  

  }*/ 

   

  //orientation(LANDSCAPE); 

  //cam = new KetaiCamera(this, 1920, 1080, 30); 

  video = new Capture(this, DisplayX, DisplayY); 

    video.start(); 

   

   // Create a decoder object 

  decoder = new Decoder(this); 

   

} 

void decoderEvent(Decoder decoder) { 

  statusMsg = decoder.getDecodedString(); 

} 

 

void captureEvent(Capture video) { 

  video.read(); 

} 

void draw() { 

 

  //image(myMovie, 0, 0); 

   

  //background(0, 125, 255); 

  print(state); //Para saber en que estado estamos actualmente 
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 image(video, 0, 0); 

  text(statusMsg, 10, height-4); 

  if(state==1)  

  { 

    image(img1,0,0, DisplayX, DisplayY); 

    

  } 

  

    if (decoder.decoding())  

    { 

    // Display the image being decoded 

    PImage show = decoder.getImage(); 

    image(show, 0, 0, show.width, show.height);  

    statusMsg = "Decoding image"; 

    for (int i = 0; i < (frameCount/2) % 10; i++) statusMsg += "."; 

     

    } 

   

  //////////////// 

   

   

  if(state==3) 

  { 

      background(0, 125, 255); 

      fill(0); 

      video.stop(); 

      fill(255); 

      ellipse(circleX, circleY, circleSize, circleSize); 

      rect(rectX, rectY, rectSize*2, rectSize/2, 10); 

      fill(0); 

      text("X", circleX, circleY-2);; 

      textAlign(CENTER,CENTER); 

      text("Pregunta", rectX, rectY,rectSize*2, rectSize/2); 

      fill(255); 

       

      rect(rectX, rectY+Distance/1.5, rectSize*2, rectSize/2, 10); 

      fill(0); 

      textAlign(CENTER,CENTER); 

      text("Video", rectX, rectY+Distance/1.5,rectSize*2, rectSize/2); 

      fill(255); 

       

      rect(rectX, rectY+Distance*1.5, rectSize*3, rectSize/2, 10); 

      fill(0); 

      text("X", circleX, circleY-2);; 

      textAlign(CENTER,CENTER); 

      text("Per saber-ne més", rectX, rectY+Distance*1.5,rectSize*3, rectSize/2); 

      fill(255);  

  } 

  if(state==4) 

  { 

     

        image(img,0,0, DisplayX, DisplayY); 

    fill(0); 

    ellipse(circleX, circleY, circleSize, circleSize); 

    fill(255); 

    text("X", circleX, circleY-2); 

 

  } 

  if(state==5) 

  { 

    image(myMovie,0,0, DisplayX, DisplayY); 

    fill(0); 

    ellipse(circleX, circleY, circleSize, circleSize); 

    fill(255); 

    text("X", circleX, circleY-2); 

  } 

  if(state==6) 

  { 

    image(img2, 0, 0, DisplayX, DisplayY); 

    fill(0); 

    ellipse(circleX, circleY, circleSize, circleSize); 

    fill(255); 

    text("X", circleX, circleY-2); 

  } 

  if(state==7) 

  { 

    fill(0); 

    image(img,0,0, DisplayX, DisplayY); 

    ellipse(circleX, circleY, circleSize, circleSize); 

    fill(255); 

    text("X", circleX, circleY-2); 

 

  } 

   if(state==8) 



Creació d’un recurs didàctic per a la difusió de les energies renovables i l’eficiència energètica 

per als instituts de Catalunya 

 

  { 

    image(img3,0,0, DisplayX, DisplayY); 

    fill(0); 

    ellipse(circleX, circleY, circleSize, circleSize); 

    fill(255); 

    text("X", circleX, circleY-2); 

  } 

} 

void keyReleased() { 

  // Depending on which key is hit, do different things: 

  switch (key) { 

  case &apos; &apos;:         

    // Spacebar takes a picture and tests it: 

    // copy it to the PImage savedFrame: 

    PImage savedFrame = createImage(video.width, video.height, RGB); 

    savedFrame.copy(video, 0, 0, video.width, video.height, 0, 0, video.width, video.height); 

    savedFrame.updatePixels(); 

    // Decode savedFrame 

    decoder.decodeImage(savedFrame); 

    break; 

  case &apos;f&apos;:    // f runs a test on a file 

    PImage preservedFrame = loadImage("qrcode.png"); 

    // Decode file 

    decoder.decodeImage(preservedFrame); 

    break; 

  } 

} 

// 

void movieEvent(Movie m) { 

  m.read(); 

} 

// 

 

int actual_state; 

void mousePressed() { 

 

  actual_state = state; 

   

  if(actual_state==1) 

  { 

    if(overRect(0, 0, DisplayX, DisplayY)) 

    { 

      state=2; 

      //myMovie.play(); 

    } 

  } 

   

  if(actual_state==2) 

  { 

    if(overRect(0, 0, DisplayX, DisplayY)) 

    { 

      video.stop(); 

      //if detecta el tag/color.... 

      //do 

      video.stop(); 

       

      state=3; 

      background(0, 125, 255); 

     

    } 

  } 

   

  if(actual_state==3) 

  { 

    if( overCircle(circleX, circleY, circleSize) ) 

    { 

      state=2; 

      video.start(); 

    } 

    else if ( overRect(rectX, rectY, rectSize*2, rectSize/2) ) 

    { 

      state=4; 

      imageIndex = int(random(images.length)); 

       

    }  

    else if ( overRect(rectX, rectY+Distance, rectSize*2, rectSize/2) ) 

    { 

      state=5; 

    }  

    else if ( overRect(rectX, rectY+Distance*2, rectSize*2, rectSize/2) ) 

    { 

      state=6; 

    }  

    else if ( overRect(rectX, rectY+Distance*3, rectSize*2, rectSize/2) ) 



Creació d’un recurs didàctic per a la difusió de les energies renovables i l’eficiència energètica 

per als instituts de Catalunya 

 

    { 

      state=7; 

    } 

    else if ( overRect(rectX, rectY+Distance*4, rectSize*2, rectSize/2) ) 

    { 

      state=8; 

    } 

  } 

  if(actual_state==4) 

  { 

    if ( overCircle(circleX, circleY, circleSize) ) 

    { 

      state=3; 

      background(0, 125, 255); 

    }  

  } 

  if(actual_state==5) 

  { 

     if ( overCircle(circleX, circleY, circleSize) ) 

    { 

      state=3; 

      background(0, 125, 255); 

    }  

  } 

  if(actual_state==6) 

  { 

     if ( overCircle(circleX, circleY, circleSize) ) 

    { 

      state=3; 

      background(0, 125, 255); 

    }  

  } 

  if(actual_state==7) 

  { 

     if ( overCircle(circleX, circleY, circleSize) ) 

    { 

      state=3; 

      background(0, 125, 255); 

    }  

  } 

  if(actual_state==8) 

  { 

     if ( overCircle(circleX, circleY, circleSize) ) 

    { 

      state=3; 

      background(0, 125, 255); 

    }  

  } 

     

} 

 

void update(int x, int y) 

 {  

} 

boolean overRect(int x, int y, int width, int height)   

{ 

  if (mouseX >= x && mouseX <= x+width &&  

      mouseY >= y && mouseY <= y+height) { 

    return true; 

  } else { 

    return false; 

} 

} 

void onCameraPreviewEvent() 

{ 

  //cam.read(); 

} 

boolean overCircle(int x, int y, int diameter) { 

  float disX = x - mouseX; 

  float disY = y - mouseY; 

  if (sqrt(sq(disX) + sq(disY)) < diameter/2 ) { 

    return true; 

  } else { 

    return false; 

  } 

} 
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Imatges complementàries institut de pràctiques  

*Totes les imatges són realitzades amb consentiment de l’institut i de forma pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5  Pati principal 

institut.  

Figura 9.6  Passadís principal 

de cicles formatius 

Figura 9.7 Regulador del pas 

d’aigua dels radiadors 
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Figura 9.8  Configuració dels 

radiadors amb el regulador de 

subministrament. 

Figura 9.9  Cablejat dels 

sensors de temperatura a la 

caixa de control 


