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1. Introducció 
 

 
Al Pla de l’Energia de Catalunya es concreta l’estratègia per aconseguir que el consum 

d’energia a Catalunya tingui el menor impacte ambiental possible, basant-se en quatre àmbits: 

• Fomentar l’estalvi i eficiència energètica 

• Promoure les energies renovables 

• Crear les infraestructures energètiques necessàries 

• Donar suport a la recerca i la innovació tecnològica en l’àmbit energètic 

És important, i creiem que la base de tot, rau en realitzar unes bones pràctiques que aplicades 

a la gestió energètica dels edificis condueixin a estalviar i a reduïr de manera significativa la 

quantitat d’emissions de CO
2
 a l’atmosfera. 

Actualment, el nostre model energètic és insostenible.  La problemàtica derivada ens porta a 

buscar solucions, algunes tan extremades com la captura del CO
2
 per tal de poder seguir 

consumint combustibles fòssils fins que s’esgotin. 

Creiem que un model energètic serà sostenible quan permeti cobrir necessitats energètiques 

actuals de la societat, sense posar en perill la cobertura de les necessitats futures. 

És un model que implica canvis de la mentalitat amb la que es produeix i es consumeix 

energia. Però nosaltres no tirem la tovallola i creiem que els infants i joves són la base d’aquest 

canvi, són el futur i els que iniciaran la revolució energètica.  

És per això, i per tota aquesta consciència energètica que tenim i que creiem que els nostres 

estudiants han de tenir, que plantegem una guia que cobreixi les mancances a nivell curricular 

que en aquest sentit es té a l’ ESO. 

Tot això pretenem fer-ho a través d’EspaiZero i d’un institut d’Olot que són clars exemples que 

un nou marc energètic sostenible és possible en la nostra societat a partir d’innovadores 

tecnologies i esforços col·lectius. El més engrescador d’aquest projecte és que es tracta d’una 

oportunitat real de fer una guia didàctica perquè les escoles puguin visitar aquestes  

instal·lacions i treure’n el màxim profit formatiu. Alhora, el projecte guanya en credibilitat per 

l’alumnat en el moment que es treballa amb iniciatives que ja han tingut èxit. 

Voldríem afegir que aquest TFM en realitat és la meitat d’un total on s’hi afegiria el treball final 

de màster del meu company de classe Eduard Vidal [12], que s’ha centrat en estudiar i fer una 

guia per l’institut d’Olot i és per la grandària del projecte en si, que vam decidir dividir-lo en dos. 

Cal concretar doncs, que hi ha parts del treball que són comunes i que per tant, així les hem 

reflexat i inclòs en els dos Treballs finals de Màster. Així doncs, la part que és exclusiva de 

cada treball són les relatives a les tecnologies que usa cadascun dels espais i la guia didàctica 

durant la visita, ja que ambdós ho hem fet del nostre objecte d’estudi en sí. 

Aquesta guia està encarada en dues part, una primera part que es pot consultar a l’Annex 1 on 

hem desenvolupat una teoria sobre les estratègies d’estalvi i eficiència energètica i una segona 

part creiem en la importància de realització d’activitats, abans d’anar a les visites, durant 

aquestes i un cop tornin els alumnes a les aules. Incloem en aquest apartat no només una sèrie 

d’activitats adaptades sinó també experiments i l’ús de les eines TIC a fora i dins l’aula. 

En definitiva, creiem que amb aquesta guia l’alumnat pot obtenir un bon guany a nivell formatiu 

i per conseqüent, la societat que anhelem, també. 
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1.1 Antecedents i problemàtica 

L’energia és, des de temps immemorables, una font vital per l’avanç i la supervivència d’una 

societat, fet que ha comportat una guerra incansable entre pobles i cultures al llarg dels anys. 

La recerca de recursos fòssils i naturals com el gas, la electricitat, el petroli la llum i l’aigua, ha 

estat un periple pels magnats, ja que els generava domini i poder, fet que ha comportat que 

l’energia es considerés un element orgànic que poca preocupació causava. Amb el pas del 

temps han anat sorgint noves fonts de recursos; limitades i il·limitades, convertint l’energia en 

una necessitat bàsica, adherint-li un preu variable i  malmetent el medi ambient i més en 

concret el CO2.  

Aquests aspectes perjudicials s’han fet cada vegada més palesos, cosa que ha agreujat 

diversos factors com són el deteriorament del medi ambient, l’escalfament global del planeta, la 

necessitat bàsica per sobreviure, l’extinció i malbaratament de recursos i l’encariment dels 

recursos energètics. 

Fet que ha implicat una sèrie de mesures per part de la societat i les administracions generant 

una necessitat bàsica econòmica i social. Arrel d’aquesta problemàtica han anat sorgint 

iniciatives personals i empresarials arreu per pal·liar-ho.  

 

És aquí on apareix aquest projecte que analitza, a la localitat d’Olot, un seguit d’iniciatives que 

han sorgit al voltant de l’eficiència energètica. Així doncs, nostres hem volgut crear un material 

didàctic de coneixement i alhora poder-lo fer divulgatiu. 
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1.2 Estratègies d’estalvi i eficiència energètica 

Per optimitzar l’ús de l’energia és necessari que no només es faci una implementació de 

projectes energètics sinó també es faci un seguiment de determinades activitats de 

manteniment, d’aquesta manera s’aconseguirà augmentar l’estalvi energètic i l’eficiència 

d’aquests sistemes i equips serà superior si substituïm els equips actuals per altres de nova 

generació i així tenir un rendiment millor. 

Aquesta part segurament és la més tècnica de l’arquitectura. Es tracta de com utilitzar, 

col·locar, disposar, orientar, combinar i transformar els materials i components mitjançant les 

eines i tecnologies seleccionades, en relació amb les condicions i característiques de l’entorn 

natural (tipografia, assolellament, vents, activitat sísmica, etc.) i cultural (vistes, edificis, 

accessos) del lloc on es col·loca l’edifici, per aconseguir l’ús o funcionament desitjat, l’efecte 

visual estètic prefigurat o la sensació tèrmica recomanada. 

L’arquitectura per complir adequadament amb les seves prestacions, ha de respondre 

lògicament al lloc amb una orientació i una tecnologia apropiades. De totes maneres, tant en 

l’arquitectura com en la construcció existeixen dues vessants: per una banda es vol aprofitar al 

màxim les condicions naturals i cultural del lloc com per exemple buscar un indret on es pugui 

aprofitar el sol per escalfar i il·luminar, poder captar aigua de pluja pel seu aprofitament, escollir 

una bona disposició respecte els arbres propers o es busca la proximitat a vies de comunicació.  

En el primer cas es presenta una gran avantatge ja que s’aprofiten la inèrcia, la disposició, la 

forma, el nivell, la composició del lloc, o qualsevol característica que tingui a veure amb el sol, 

vent, terra o aigua, modificant el mínim possible les condicions originals del lloc. D’aquesta 

manera s’adopta una actitud d’adaptació al medi i es fomenta l’ús dels sistemes passius. 

En el segon cas esmentat anteriorment, hi ha inconvenients clara ja que calen alternatives 

artificials que modifiquin en l’edifici les condicions inicials que normalment es fa amb la 

incorporació de materials, energia i tecnologies no sempre provinents del lloc i que a cops 

trenca amb l’equilibri ecològic i pot crear una actitud d’oposició a l’entorn. Aquests aspectes són 

els que coneixem com sistemes actius en l’arquitectura. 

Per últim, cal que ens fixem en l’arquitectura tradicional que aprofita les condicions natural de 

l’indret, tant per la tecnologia disponible com pel que fa a les qüestions econòmiques. Dels 

nostres avantpassats hem d’aprendre la capacitat de conèixer, dissenyar i construir prenent el 

màxim del medi natural i no de l’artificial. 

És per això que hem creat una teoria desenvolupada en l’Annex 1 on les escoles la poden usar 

de guia perquè el seu alumnat entengui aquesta relació entre sistemes actius i passiu i perquè 

serveixi d’ajuda alhora de realitzar les activitats prèvies, durant i post visita 
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Figura 1: EspaiZero vist desde el cel. Imatge cedida per 

EspaiZero 

Figura 2: EspaiZero vist peu de carrer. Imatge cedida 

per EspaiZero 

2.Tecnologia que utilitza EspaiZero 

2.1 Què és EspaiZero? 

“El projecte EspaiZero, vegeu les figures 1 i 2,  

va néixer de la voluntat de crear una seu 

energèticament autosuficient. Pretén demostrar 

com amb l’aplicació d’un seguit de mesures 

d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i 

un sistema d’automatització que ho gestioni 

correctament es pot arribar al consum energètic 

de balanç energètic zero. 

L’edifici ja va ser escollit tenint en compte 

paràmetres d’orientació i possibilitat 

d’implantació de mètodes passius i actius de 

millora de l’eficiència energètica. En el projecte 

de remodelació es va tenir cura d’aprofitar totes 

les característiques del seu entorn i construcció 

per tal d’obtenir una seu que consumís la mínima 

energia possible. La integració amb l’entorn i 

l’aprofitament d’aquest és clau per aconseguir-

ho. 

S’ha tingut molta cura en dotar-lo de tots els 

sistemes coneguts aplicables i alguns 

d’experimentals per a la millora de l’eficiència 

energètica. Aquests sistemes permeten reduir 

considerablement la demanda energètica 

d’EspaiZero aplanant el camí cap a 

l’autosuficiència. Reduir el consum és clau per poder abordar l’autogeneració, ja que els 

recursos per generar energia dels que disposàvem eren limitats. 

A part de la nova seu, EspaiZero, ha de ser un laboratori on poder experimentar, obtenir dades 

i reafirmar o descartar tesis o idees. Poder utilitzar els sistemes d’eficiència energètica dels que 

disposem, de manera conjunta o per separat ens donarà l’oportunitat d’obtenir respostes reals i 

poder decidir quins són els més idonis en cada edifici o habitatge. Per recolzar aquests 

processos d’experimentació, s’han col·locat multitud de sensors per tal de poder obtenir-ne 

dades precises a temps real. Aquest apartat és molt important ja que en depenen els resultats i 

èxit dels experiments. [...] 

El sistema d’automatització d’EspaiZero, s’encarrega d’aquest control, contínuament va 

adquirint dades i determina quins sistemes cal que actuïn i com, determina si cal carregar les 

piles d’aigua, com cal descarregar-les, racionalitza l’ús de l’energia tèrmica subministrant 

l’aigua a la temperatura just al terra radiant o sostre refrigerant, regula la il·luminació interior 

segons la llum exterior, activa el sistema de pou canadenc i xemeneia solar, etc. És el cervell 

que fa que tots els sistemes treballin en equip de manera ordenada. 

EspaiZero, pretenem que sigui un laboratori viu i en constant evolució que ens ajudi a millorar 

en aquest camp. Creiem que serà una eina important per preparar el futur proper, en que tots 

els nous edificis hauran de tenir un consum gairebé nul, ja sigui per consciencia, per cost de 

l’energia o per normativa. Segons la nova directiva Europea 2010/31, a partir del 31 de 

desembre del 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de tenir un consum gairebé nul i 

el públics ho hauran de complir 2 anys abans.” 



 

 

 

Guia didàctica per l’Edifici d’EspaiZero d’Olot, La Garrotxa  Jasmina Arregui 

 

6 

Tot el text anterior és extret de la pàgina web d’EspaiZero http://www.igetech.com/espai-zero/descripcio/ [14] 

En definitiva, el es vol transmetre també és que EspaiZero fa el mateix que el planeta Terra. Ell 

mateix s’abasteix del que necessita. A tenir una consciència sobre com aprofitar els recursos 

que tenim i ser conseqüents amb els nostres actes.  

A nivell pedagògic el que ens interessa és donar un missatge d’autogestió on els infants 

entenguin que no cal generar una despesa innecessària si podem tenir un sistema passiu que 

l’eviti o si amb els nostres actes com el reciclatge, l’aprofitament dels recursos naturals o la 

construcció del propi edifici ens la poden evitar.  

 

2.2 Sistemes energètics aplicats a EspaiZero 

PASSIUS 

 Orientació de l’edifici 

 Aïllament tèrmic i acústic de l’edifici 

 Captació de la radiació solar 

 Perfileria amb trencament de pont tèrmic 

 Envidriament triple amb doble càmera amb argó i baixa emissivitat 

 Il·luminació natural 

 Distribució d’àrees de treball per aprofitament solar 

 Ventilació creuada automàtica 

 Recuperació tèrmica mitjançant l’estratificació 

ACTIUS 

 Automatització i control dels sistemes energètics 

 Sistema de Geotèrmia 

 Piles d’aigua per l’emmagatzematge tèrmic 

 Terra radiant 

 Sostre refrescant 

 Pou canadenc per guanys tèrmics 

 Xemeneia solar 

 Panell solar 

 Plaques solars fotovoltaiques 

 Bateries elèctriques per l’acumulació d’energia elèctrica 

 Vidre amb cèl·lules fotovoltaiques 

 Protecció solar exterior 

 Ventilació natural exterior de la sala de racks 

 Servidors informàtics eficients 

 Il·luminació LED 

 Il·luminació regulada segons aportació exterior 

 Il·luminació amb sensors de presencia i moviment 

MESURA I CONTROL DELS SISTEMES ENERGÈTICS 

 SmartLite (FSL) 24 punts de mesura del consum elèctric 

 iENetB: Datalogger sistema KNX 

http://www.igetech.com/espai-zero/descripcio/
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Figura 3: distribució en secció de diversos sistemes que usa EspaiZero. Gràfic cedit  per EspaiZero 

 iES7: Datalogger sistema PLC Siemens 

 Estació meteorologica Davis 

ESTALVI D’ENERGIA 

 Tarificació elèctrica indexada 
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3. Plantejament de les activitats 

Des d’un inici vam establir la directriu didàctica que el nostre treball tindria 3 fases. En 

aquestes, hi ha una sèrie d’activitats per tal de que hi hagués un seguiment complet del tema 

que es vol tractar. Aquesta metodologia té com a objectiu enriquir l’aprenentatge de l’alumne en 

tot aquest tema.  

En una primera fase d’experimentació, l’alumne descobreix el comportament dels fenòmens 

naturals amb la posada en pràctica d’un experiment i la complementació d’una fitxa. La següent 

fase, durant la visita, l’alumne utilitza les TIC per apropar-lo al tema i com a estratègia per tal 

que augmenti el seu interès en aquest. 

Així doncs, i de forma palpable, l’alumne veu in situ com la teoria es aplicable al seu voltant, ja 

sigui en un institut o en una empresa, i així, en aquest sentit, relacionem el temari amb la 

vivència, cosa que acosta l’alumne a la realitat del fenomen. Aquesta segona fase es 

complementa amb una fitxa si no es disposa de smartphone.  

En la darrera fase, ja a l’escola, se pressuposa que l’alumne ha adquirit els coneixements però 

li falta crear-ne una connexió entre ell. És aquí on hi haurà un exercicis on mitjançant unes 

qüestions i reflexions es pretén que l’alumne acabi de comprendre el que se li ha volgut 

transmetre. 

 

3.1 Treball previ a la visita 

Com hem explicat, el treball previ consistirà en una sèrie de preguntes que se’ls farà als 

alumnes ja sigui amb avaluació individual, col·lectiva, entre alumnat, etc, i amb uns 

experiments a fer abans d’anar a l’Espai Zero.. És per això que nosaltres hem preparat uns 

quants experiments detallats amb les guies d’alumne i professor corresponent, de manera que 

així el professor esculli els que desitja fer i quins s’adaptarien més al seu grup classe. A 

continuació en l’apartat 3.2 es poden veure alguns d’aquests. Si algú continués on ho hem 

deixat, seria bo que seguís en aquesta línia i anés resolent i proposant més experiments. 

 

3.2 Exemples experiments  

1. Solar: Energia solar i cicle de l’aigua: (purificador d’aigua / destil·lador solar) 

2. Solar: Importància color en energia solar tèrmica (llaunes pintades i quadrats de color on a 
sobre es desfà aigua 

3. Solar: Trampes solars amb circuït elèctric i galeria  

4. Solar: Com fer un forn solar amb una caixa de pizza 

5. Eòlic: Construcció d’un aerogenerador  

6. Mur trombe: Exercici amb una maqueta d’una casa, un vidre i uns sensors de temperatura 

7. Hidràulica: Producció d’energia elèctrica a partir d’un xorret d’aigua i d’un dipòsit, tot vinculat 
a un mecanisme de culleres 

8. Convecció de l’aigua (Temperatura i densitat) 

 

A continuació es mostra cinc exemples de com són les fitxes dels experiments. En algunes 

d’elles, a més a més, s’hi inclouen activitats o preguntes per l’alumnat. 
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3.3 Avaluació de l’experimentació 

No volíem plantejar aquest treball de final de màster de forma que fos només un fet teòric i que 

es quedés en uns possibles experiments escrits, sinó que vam decidir portar a la pràctica 

alguns d’aquests i així poder avaluar els resultats obtinguts. El cas és que els alumnes, no 

només en un dels casos van contribuir en la preparació dels experiments, sinó que van poder 

anotar-ne l’evolució i posteriorment fer un anàlisi dels resultats. Ens vam adonar que en algun 

cas calia un pla b, ja que la pintura podia relliscar del recipient i anar-se esborrant si feia molta 

calor, els glaçons podien trigar més del compte a desfer-se si no feia sol, etc, etc.  

Ens vam adonar que l’alumnat mostrava molta participació a l’hora de fer els experiments i de 

respondre els preguntes que els anàvem plantejant i, tot i que molts d’ells sabien les respostes 

perquè s’enrecordaven que en algun altre curs a ciències del medi ho van explicar, o a la teoria 

dels colors de plàstica, o ho havien vist per la televisió, mostraven moltes ganes de fer aquesta 

activitat que per ells, realitzar-la a l’escola, era insòlit. 

 

3.4 Enquesta satisfacció professorat 

 

Aquest apartat vol recollir les respostes sobre l’enquesta realitzada a dos professors dels joves 

de 2n d’ESO als que vam realitzar els experiments. Com es tracta de 4 preguntes les 

transcriurem textualment a continuació : 

- Creieu que els experiments que heu escollit són pertinents al grup de 2n d’ESO? 

Resposta: Justament l’experiment de les ampolles, les llaunes i els glaçons que hem 

escollit creiem que són molt adequats pels nostres alumnes. A més a més, reafirmen el 

temari que se’ls va explicar fa dos mesos en l’assignatura de naturals. 

- Creieu que els objectius de l’experiment s’adeqüen al currículum treballat a classe  

Resposta: Sí, per aquest grup d’edat és força encertat i la teoria aportada 

complementària també ho és. Suposo que a altres cursos es pot treballar aquesta 

teoria amb més profunditat i en cursos inferiors passar-la més per sobre o tractar 

només aquella que pertanyi pròpiament als experiments o activitats que s’hagin de 

portar a la pràctica. 

- Quina recomanació creieu que s’ha de tenir en compte abans de realitzar els 

experiments? 

Resposta: Explicar bé les mesures de seguretat abans de realitzar els experiments, 

concretar molt bé el fet de no posar obstacles entre els objectes a treballar i el sol, fer 

grups homogenis segons els nivells d’aprenentatge i la motivació per l’activitat de 

manera que mai hi hagi un grup hiperexcitat ni un que no vulgui fer res. (Els professors 

han de col·laborar en aquesta part) 

- Recomanaríeu aquests experiments als altres cursos d’ESO? 

Resposta: Aquest temari és molt interessant i creiem que s’hauria de donar amb més 

profunditat en l’assignatura de tecnologia. Personalment mirarem d’adaptar-lo al temari 

de l’any que ve i creiem que tots els cursos, per poc que sigui, l’haurien de tocar una 

mica. 
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3.5 Treball durant la visita 

Tota aquesta part està reflexada en l’apartat 4 de guia didàctica durant la visita. És per això que 

per no fer el treball repetitiu en aquest apartat simplement anunciarem que es tracta d’una sèrie 

de preguntes prèvies que facin reflexiona a l’alumnat, un recorregut interior a fer dins la visita 

tot passant per diverses estacions i una App Interactiva per a mòbils que hem desenvolupat 

perquè l’estudiant realitzi una sèrie d’activitats durant la visita. 

 

3.6 Treball posterior 

Creiem que com que Espai Zero té 20 sistemes aplicats i tots els alumnes no podran veure’ls 

tots i realitzar les activitats que es demanen durant la visita, una bona manera per fer que tots 

ells estiguin assabentats de tot el que passa allà és, que un cop a l’escola de nou, es realitzin 

activitats de treball cooperatiu on posin en comú el que han après sobre el seus sistemes 

d’estudi més concrets i siguin ells mateixos qui els expliquin a la resta i qui els realitzin les 

preguntes oportunes. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix que només havent treballat una part de la totalitat a la 

sortida, també es pugui assolir un bon coneixement de tot el que es vol transmetre i d’aquesta 

manera, l’alumne se centrarà en aprendre bé alguns dels sistemes durant la visita i els altres 

seran apresos a través de les explicacions dels seus companys a classe. 

 

3.7 Activitat teòriques (1r cicle d’ESO) 

Creiem que un cop a classe, no només està bé fer l’exercici d’aprenentatge col·laboratiu que 

hem esmentat en l’apartat anterior, sinó que també proposem fer unes activitats o preguntes 

teòriques respecte les energies renovables. Així doncs, amb la teoria donada a classe 

(especificada en l’annex 1) i la visita a EspaiZero, els estudiants poden fer-se una idea sobre 

aquestes i poder respondre assertivament el que se’ls plantegi. Molt possiblement aquestes 

preguntes puguin ser plantejades per grups i no tant a nivell individual. Fins i tot plantegem que 

a criteri del professor, poden ser respostes usant les eines TIC per cercar les respostes que no 

trobin als apunts.  

A continuació detallem algunes d’aquestes preguntes que es podrien fer a l’alumnat per veure 

si han entès el tema relacionat amb les energies renovables: 

Fonts d’energia: 

1.     Com podem classificar les fonts d’energia? 

2.      D’on provenen les no renovables? 

3.      Cita els combustibles fòssils 

4.      En quin procés físic es basen els reactors utilitzats a les centrals nuclears? 

5.      Cita alguns avantatges de les energies renovables davant les no renovables 

6.      Cita alguna energia energia renovable 

Energia solar tèrmica 

1.      Quina quantitat de radiació rebem del Sol? 

2.      Varia aquesta radiació en un dia ennuvolat? 
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3.      Com es diuen els aparells que s’usen per a captar la radiació? 

4.      En què es basa aquesta tecnologia? 

5.      On s’utilitza aquesta tecnologia? 

6.      Quins avantatges té aquest tipus d’instal·lacions? 

7.      Quines limitacions tenen? 

Energia geotèrmia 

1.      Com podem classificar els recursos geotèrmics? 

3.      Quins avantatges aporta aquesta tecnologia? 

4.      Quins són els inconvenients? 

5.      Quins són els principals països que utilitzen aquesta tecnologia per tenir unes condicions 
favorables a la seva superfície? 

Energia solar fotovoltaica 

1.      Quin element s’utilitza per fabricar cèl·lules solars? 

2.      Què és un semiconductor tipus n? 

3.      Què és un semiconductor tipus p? 

4.      Quin compost s’utilitza actualment per augmentar el rendiment d’una cèl·lula solar 
fotovoltaica? 

5.      Els edificis que actualment tenen panells solars perquè els utilitzen? 

6.      A quin tipus de tecnologia va ser la primera d’aplicar cèl·lules solars? 

Energia eòlica 

1.      Com es diuen els aparells utilitzats per captar l’energia causada pel vent? 

2.      En què es basa aquesta tecnologia? 

3.      Hi ha diversos tipus d’aerogeneradors? 

4.      Quins tenen major rendiment? 

5.      Quines condicions ha de tenir un parc eòlic per a que la producció      d’electricitat sigui 
rendible? 

6.      Es construeixen centrals eòliques a la perifèria de les ciutats? 

7.      Hi ha centrals eòliques marines? 

8.      És important l’energia eòlica al món? Per què? 

Energia del mar: onades, corrents i gradient tèrmic 

1.      Com es pot aprofitar l’energia aportada per les onades? 

2.      Com funciona el mètode de columna d’aigua oscil·lant? 

3.      Com funciona el sistema de boies? 

4.      En què es basa la tecnologia d’extreure energia dels corrents marins? 

5.      De què depèn l’energia elèctrica produïda 

6.      Descriu el mètode del cicle tancat, per obtenir electricitat a parir del gradient tèrmic. 
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Energia maremotriu 

1.      Què origina les marees? 

2.      Quantes marees hi ha diàriament? 

3.      Què és l’amplitud de marea? 

4.      Quan es produeixen les marees vives? 

5.      En què es basa la tecnologia empleada en una central maremotriu? 
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4. Guia didàctica durant la visita 

L’ús de la tecnologia en la docència, cada cop és un tret més recurrent en les aules del nostre 

país. En aquest mateix sentit, queda demostrat que l’alumnat té una habilitat adquirida per 

desenvolupar-se en plataformes tecnològiques interactives, creant d’aquesta manera, una nova 

unió entre l’alumne i el coneixement.  

D’altre banda, creiem que aprofitant aquests sistemes tecnològics, animem l’alumnat i en 

fomentem el seu interès, i, aprofitem el gran aspecte engrescador que genera l’element 

tecnològic per a les noves generacions que viuen en un món dominat pel canvi constant i 

l’atractiu audiovisual. Aquest factor també genera una certa autonomia dels alumnes durant la 

visita de tal manera que no és necessària una figura que realitzi la funció de guia. I per tant, el 

nombre de monitors contractats a cadascun dels espai es veurà molt reduït per aquest fet. 

Així doncs, en el nostre projecte hem cregut fonamental utilitzar els dispositius mòbils com a 

eina educativa principal en les visites didàctiques tant en el centre de pràctiques com en l’espai 

d’energies renovables Espai Zero.  

Amb aquest pretext, hem creat una aplicació mòbil interactiva on l’usuari va realitzant el 

recorregut dels punts de la visita que més relació tenen amb l’eficiència energètica a partir del 

reconeixement de codis QR. Un cop l’alumne s’ha descarregat l’aplicació, el programa genera 

preguntes complementades amb informació i/o un vídeo explicatiu. 

 

4.1 Preguntes prèvies a l’alumnat 

Creiem que cal que els infants i joves siguin curiosos i crítics amb el que veuen i així mateix, 

fomentar la observació. 

És per això que es plantejaran preguntes durant la visita i després es respondran i es farà 

l’explicació oportuna. D’aquesta manera, no només s’aconsegueix potenciar l’observació dels 

nois i noies sinó que alhora ells mateixos facin una hipòtesi sobre què és aquell element i 

perquè pot servir.  

Per suposat, que en aquest moment se’ls pot orientar i contextualitzar i d’aquesta manera amb 

ajuda, des d’una petita idea encertada que ells puguin tenir, es van posant esgraons per arribar 

al concepte general o objectiu. Un cop aquí, ja se’ls podrà plantejar el problema. Nosaltres 

entenem aquest procés com part de la teoria de l’aprenentatge per descobriment. 

Així doncs, el que hem fet és invertir el procés d’observació i d’explicació del sistema a 

treballar. Aquest aspecte de l’aprenentatge és el que hem volgut explicar també en l’apartat 

3.Orientacions didàctiques. 

Un cop el grup classe va passant pels diferents punts clau de la vista, el professor transmet als 

seus alumnes unes preguntes prèvies sobre el que van observant, sense explicar-ne la funció 

que hi fan de manera que l’alumne va construint l’aprenentatge de forma personalitzada i 

autònoma. Per aclarir bé aquest concepte, veiem en les figures 4 i 5. 
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Figura 5 : Aprenentatge clàssic. Gràfic propi 

Figura 4:  Aprenentatge revertit i/o personalitzat. Gràfic propi 
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Figura 6: Esquema circulació energia 

tèrmica. Imatge cedida per EspaiZero 

4.2 Recorregut interior a l’EspaiZero 

A continuació detallem una proposta de recorregut interior dins d’EspaiZero. Per a aquesta, 

s’han tingut en compte els punts on hi ha sistemes aplicats, ja siguin passius o actius, ja sigui 

en planta primera (principal) com en planta soterrani. 

Els números que veureu a continuació sobre del plànol corresponen a les estacions on volem 

que els joves s’aturin. Alguns d’aquests els hem fet coincidir amb indrets on EspaiZero ja hi té 

uns plafons explicatius. Podria donar-se el cas que en una estació, per proximitat, hi haguessin 

dues preguntes o dues parades simultànies. Amb doble QR i ja seria un lloc prou ample perquè 

dos grups poguessin estar alhora realitzant l’activitat. 

Entenem que aquest procés d’aprenentatge requereix de temps i ganes per part de l’alumnat, 

és per això que hem decidit que cada grup només realitzarà 6-7 estacions. D’aquesta manera, 

ni s’esgota l’alumne amb un bombardeig de preguntes i informació, i es garanteix que les 

parades seran productives i no fetes a correcuïta ni a contrarellotge. Ja serà a classe, un cop 

acabada la visita, on faran la posada en comú i treballaran a través d’un aprenentatge 

col·laboratiu per exemple a través d’un puzzle (explicat en l’apartat activitats post visita).   

La intenció és que es divideixi el grup classe en grups de 4 i cadascú comenci per una estació, 

deixant sempre una parada de marge entre grups, així, el trasllat entre estacions (pocs metros) 

sempre serà simultani, no coincidiran a cap estació i tots podran estar davant el sistema sense 

generar que un conjunt de nois es quedin darrere de la fila a causa d’un espai petit i molta gent 

davant l’estació. Per exemple, si el primer grup comença a l’estació 1, el segon ho faria a la 3, 

el tercer a la 5, etc etc. 

Tot seguit mostrem com hem anomenat les parades i el sistema que ho correspon a cadascuna 

d’elles amb un breu resum del que s’hi podria trobar i el recurs que la podria acompanyar.  

 

1. Motius de l’elecció de la seu d’EspaiZero i resum dels sistemes d’estalvi aplicats 

La primera parada per alguna, mostra aquells elements que s’han 

explicat a les classes teòriques i que tant important són per l’èxit 

de la implantació de molts dels sistemes i que és l’elecció de la 

orientació, l’estudi per la possible instal·lació de geotèrmia i la 

possibilitat d’aplicar les tècniques de pou canadenc i xemeneia 

solar. 

També es farà un breu resum sobre els sistemes actiu (com la 

ventilació creuada, els vidres, l’energia gratuïta o el control de les 

variables climàtiques) i els sistemes actius (com l’aportació 

d’energia a l’edifici per arribar al confort, el terra radiant o el sostre 

refrigerant) que usa l’edifici. 

 

 

2. Entrada al pou canadenc  

Explicació de que la terra és un gran acumulador d’energia tèrmica, i que un pou canadenc és 

la clau per intercanviar aquesta energia tèrmica tant a l’hivern com a l’estiu només fent passar 

l’aire del subsòl cap a l’interior. 
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Figura 7: Entrada al pou candenc. Imatges cedides per EspaiZero 

Figura 8: Vidre solar fotovoltaic. Imatge 

cedida per EspaiZero 

Figura 9: Operaris instal·lant les sondes 

geotèrmiques. Imatge cedida per EspaiZero 

Figura 10 i 11: Explicació aprofitament energia del pou candenc. 

Gràfic scedits per EspaiZero 

-Es demanarà als nens que facin una foto del portal microperforat de l’entrada i que facin una 

hipòtesi de perquè creuen que és així. També es pot passar un breu vídeo de 15 segons que 

mostri com funciona un pou canadenc i com es produeixen els intercanvis tèrmics.  

 

 

 

3. Vidre solar fotovoltaic 

Aquesta és una parada molt ràpida on es mostra el vidre solar 

fotovoltaic que funciona de la mateixa manera que un panell 

fotovoltaic transformant l'energia solar en energia elèctrica, però 

amb la peculiaritat que té cert grau de transparència cosa que 

permet utilitzar-lo com a finestra. EspaiZero aprofita aquesta 

energia per fer funcionar un petit termo elèctric que genera 

l'aigua calenta sanitària.  

 

-Es poden fer preguntes a l’alumnat sobre que creuen que és 

allò, perquè és d’aquell color, etc, i després posar-los imatges 

de panells fotovoltaics comuns per veure si entenen el símil que hi pot haver amb aquell. 

 

 

 

4. Sondes geotèrmiques 

A través de l’aplicació i mitjançant un vídeo de la posada en 

obra, se’ls explicarà que són els tubs que connecten la 

bomba geotèrmica amb les diferents perforacions i li 

permeten intercanviar energia amb el subsòl a través 

d’aquestes sondes. Se’ls ensenya com ha calgut perforar a 

160m  i allà a diverses alçades col·locar les sondes i mesurar 

la temperatura d’intercanvi. 

 

 

 

5.Aprofitament energia pou canadenc 

En aquest punt és on es recull la massa d’aire del pou canadenc i 

es canalitza cap a EspaiZero. Donat que es recull l’aire d’un 

garatge, aquest passa per un intercanviador entàlpic per tal 

d’aprofitar només l’energia tèrmica i no l’aire, el qual podria 

estar viciat. Alhora hi ha un sensor de temperatura que indica el 
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Figura 12: Màquina perforadora. 

Imatge cedida per EspaiZero 

Figura 13: Incident amb l’aigua en les obres de la 

perforació. Imatge cedida per EspaiZero 

Figura 14: Esquema recorregut energia. 

Imatge cedida per EspaiZero i fotografia 

pròpia 

moment adequat per dur a terme l’intercanvi.  

-Se’ls ensenya un vídeo on es mostra aquest intercanvi i es demana que pengin una foto del 

sensor de temperatura que es troba dins del garatge.  

 

 

 

6. Problemes al subsòl per la geotèrmia 

En aquesta estació se’ls ensenyen les imatges de la perforació 

quan es van voler instal·lar els sistemes de geotèrmia i els 

problemes que van tenir amb aquesta. La inundació de la parcel·la 

veïna quan perforaven i el fet que per problemes inesperats al final 

van haver de fer tres pous en comptes de dos calculats inicialment 

a causa de les 3 capes de basalt que van haver d’atravessar i 

disminuint els 200m que havien de baixar inicialment per 160 m. 

 

 

 

 

 

7. Obtenció de l’energia  

EspaiZero produeix la seva pròpia energia elèctrica amb les 

plaques solars situades a la teulada de l’edifici. En dies continuats 

de núvols, quan se'ls acabi l'energia acumulada prèviament, 

aquesta provindrà de la xarxa elèctrica contractada. S’ha 

dissenyat perquè sigui a partir de 4 dies de núvol quan aquesta 

energia sigui necessària. EspaiZero té contractada una tarifa 

elèctrica indexada on el preu del consum variarà, hora a hora, 

segons marqui l'energia elèctrica en el mercat OMIE. En aquest 

supòsit, el sistema de gestió racionalitza l'ús i aprofita les hores 

en què l'energia és més barata i, fins i tot, de vegades, gratuïta.  

La bomba de calor geotèrmica converteix l'energia elèctrica en 

energia tèrmica que s'emmagatzema, també, a les piles d’aigua.  

Les piles d'aigua acumulen la producció tèrmica i doten el sistema 

de clima d'una autonomia d'unes 8h sense producció.  

Les bateries elèctriques acumulen la producció solar i doten 

l'EspaiZero d'una gran autonomia. 

-Se’ls ensenya un vídeo del recorregut que fa aquesta energia i se’ls 

demana que facin una foto de les piles d’aigua i introdueixin un 

missatge de veu on indiquin com creuen que aquestes funciones i 
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Figura 15: Bomba de calor. 

Imatge pròpia 

Figura 16: Automatització i 

control. Imatge pròpia 

Figura 17: Analitzador 

SmartLite. Imatge pròpia 

Figura 18: Conducte xemeneia 

solar. Imatge cedida per EspaiZero 

que investiguin sobre què hi ha dins. 

 

8. Bomba de calor geotèrmica, automatització i controls i analitzador SmartLite 

Aquesta estació està situada en una petita habitació que acaba sent el cervell d’EspaiZero. 

Hem decidit que serà una única estació ja que poden ser conceptes una mica rebuscats pels 

joves i per això el seu objectiu és que entenguin que aquest espai ha d’existir i és on es pot 

controlar el que passa. 

 

Bomba de calor: La geotèrmia és una de les fonts d’energia tèrmica més 

eficients que es coneixen. Aprofitant el gran acumulador tèrmic que és la 

terra, aquesta ens proveeix de calor a l'hivern i de fred a l'estiu a un baix cost 

energètic. A EspaiZero aquesta bomba de calor arriba a un COP (Coeficient 

de Rendiment) de 5 gràcies al gran intercanviador del subsòl amb què s'ha 

dotat. 

 

Automatització i control: Un seguit de sistemes d'automatització i control 

optimitzen la gestió energètica integrant els sistemes de producció i distribució 

per tal que cooperin entre ells per aconseguir la major eficiència energètica. 

Aquesta és una part vital del sistema ja que sense una acurada gestió no 

arribaríem al nostre objectiu zero. 

 

 

 

Analitzador SmartLite (FSL): Els sistemes de monitorització són molt importants 

per poder anar comprovant constantment si s'estan complint els objectius de 

consum desitjats. L'analitzador SmartLite ens permet obtenir, en cada moment, 

una radiografia del consum elèctric de l'EspaiZero, monitoritzant totes les línies 

elèctriques de cop, a través d'una senzilla visualització web.  

-La única pregunta en aquesta estació serà que enviïn una foto de la bomba de 

calor indiquin quin dels tipus d’energia creuen que usa.  

 

9. Xemeneia Solar  

 

La xemeneia solar s'escalfa amb la radiació del sol. 

L'aire de l'interior agafa temperatura i es crea un 

corrent ascendent. Aquest corrent provoca una 

aspiració a la base de la xemeneia. Al no tenir una 

xemeneia que doni a una cara exterior, l'escalfarem 

indirectament amb un serpentí per on circularà l'aigua 

calenta provinent de la placa tèrmica solar de la porta 

d’entrada. A través d'uns conductes del sostre 
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Figura 19: Obertures entre sales. 

Imatge cedida per EspaiZero 

Figura 20: Sistema obertures finestres. Imatges 

cedides per EspaiZero 

Figura 21: Instal·lació terra radiant. Imatge cedida per EspaiZero 

connectats a la xemeneia, aquesta aspirarà l'aire de la part alta. Així aconseguirem evacuar 

l'aire calent de les sales i, alhora, fer pujar l'aire fresc del garatge. 

-Se’ls demanarà que diguin quina font d’energia creuen que usa aquest sistema i se’ls 

ensenyen imatges detallades de com és una xemeneia solar ja que des de sota és possible 

que no ho acabin d’entendre.  

 

10. Obertures entre sales 

Per poder aprofitar la llum del sol a les sales que queden aïllades 

de les finestres, s’han col·locat unes obertures verticals per 

facilitar el pas de la llum solar cap a les zones fosques i així 

s’evita haver d’obrir el llum durant gran part del dia. 

-Es fa escollir als nois i noies entre quin dels 4 lúmens següents 

creuen que hi ha en aquesta zona gràcies a les obertures i quins 

hi hauria sense elles.  

 

11. Sistema obertures finestres (ventilació creuada) 

EspaiZero té unes finestres molt curioses i amb una funció molt important. Es demanarà als 

joves que facin un vídeo del sistema d’obertura i indiquin 

quina de les respostes és correcta en quan a perquè 

està pensat aquest sistema així.  

L’obertura automàtica dels grans finestrals ha estat un 

repte d'enginyeria. Ens permet ventilar i, alhora, crear 

una ventilació creuada entre les cares de l'edifici. 

Aquesta ajudarà molt a la refrigeració de l'edifici en 

èpoques de calor. El control d'aquestes finestres el duu a 

terme el sistema d'automatització central en base a 

diferències de temperatures entre cares i a l’acumulació 

de CO2 (per decidir quan cal ventilar).  

 

12. Aïllament i terra radiant 

Aïllament: A EspaiZero s’ha aïllat l’interior amb una caixa d’aïllament de 8 cm que cobreix 

parets i el sostre del local que contribueix a mantenir les condicions climàtiques interiors. 

Terra radiant: Sota el paviment de l'EspaiZero hi ha 18 circuits de terra radiant que permeten la 

climatització del local amb un cost energètic molt inferior al d'un sistema d'aire o de radiadors 

convencional. Dins el paviment del terra radiant s’hi han integrat 

un conjunt de sondes de temperatura, a diferents profunditats, per poder conèixer la inèrcia i el 

comportament d’aquest en funció de les condicions externes.  

 

-Es pregunta als joves quina temperatura creuen que és l’òptima que estigui el terra radiant 

emetent a l’època de l’any on s’ha visitat la instal·lació. 
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Figura 21, 22 i 23: Il·luminació Led, recuperador d’estratificació i sala de racks informàtics. Imatges 

cedides per EspaiZero 

Figura 24: Vidre d’alt a aïllament amb 3 

capes. Imatge cedida per EspaiZero 

Figura 25: Col·locació del vidre d’alt  

aïllament. Imatge cedida per EspaiZero 

 
13. Il·luminació Led, recuperador d’estratificació i sala de racks informàtics 

 

Aquesta estació té triple pregunta però les tres són molt ràpides i bàsicament 

són d’observació perquè és més rebuscat de cara a l’alumnat. Les preguntes 

que se’ls faran consisteixen en saber si els joves saben si es tracta de sistemes 

passius o actius i que seleccionin d’entre algunes opcions quin altre sistema 

actiu o passiu han vist al llarg de la visita. 

-Il·luminació Led: Tota la il·luminació d’EspaiZero es fa amb tecnologia de Led i 

tot i que per si sols ja tenen baix consum, estan col·locats a làmpades que 

regulen la llum que proporcionen en funció de l’aportació solar exterior.  

 

-Recuperador d’estratificació: Com que a la part alta de les sales 

és on s’acumula l’aire degut a l’estratificació, s’han previst una 

sèrie de conductes per tal de recollir-lo i tractar-lo. 

 

 

-Sala de racks informàtics: consisteix en una sala on hi ha els servidors 

informàtics de l’EspaiZero i amb la que compra amb il·luminació natural i 

refrigeració també natural amb impulsió d’aire des del garatge i extracció cap a 

l’altell. 

 

 

 

14. Vidres d’alt aïllament  

En aquesta estació se’ls farà que tinguin especial atenció als vidres de la 

instal·lació. Se’ls preguntarà que quantes capes de vidre creuen que tenen 

o quants graus pot augmentar a l’hivern la temperatura interior en un dia 

assolellat. Se’ls passarà també un vídeo o fotos de la col·locació de les 

grans vidrieres.  

La captació solar de l'EspaiZero és important gràcies a les grans 

obertures i la correcta orientació. Aquestes, en períodes de fred, han 

de permetre l'entrada de radiació però, al mateix temps, aïllar-nos del 

fred exterior. Els vidres són triples (doble càmera amb gas argó) amb 

una doble capa baix emissiva que ens donen un coeficient de 

conductivitat tèrmica de 0.8. Aquests, Amplien l'efecte hivernacle 

alhora que ens donen un bon grau d'aïllament. Les dades obtingudes 

demostren que en dies de sol la temperatura interior pot pujar 5ºC i 

mantenir-se durant més de 10h. 
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Figura 26: Unitat de placa bàsica del 

sostre radiant. Imatge cedida per 

EspaiZero 

Figura 27: Sostre radiant dins de l’esdifici 

d’EspaiZero. Imatge cedida per EspaiZero 

Figura 28: Diferents pantalles del panell controlador centralitzat. Imatge pròpia 

 

15. Sostre radiant 

S'han invertit molts esforços en dissenyar un sostre adequat 
per a aquest singular espai. A la fase de disseny es van tenir 
en compte multitud de variables per arribar a complir les 
expectatives tècniques requerides. El sostre de tot l'EspaiZero 

està pensat per funcionar com un sistema de sostre 
refrigerant. S'ha ideat un sistema per poder fer circular aigua 
freda per les làmines.  

Aquesta aigua provindria del mode Freecooling del sistema de 
geotèrmia. Una altra característica del sostre és que és 
fonoabsorbent i de fàcil registrar ja que està composat de 
làmines mòbils i desmuntables. 

-Es demanarà a l’alumne que digui si es tracta d’un sistema 
actiu, passiu o mixta i que mesuri orientativament quan fa cada 
placa i anomeni de quin dels altres sistemes d’EspaiZero en 

depèn aquest. 

 

16. Control centralitzat 

Tot i que aquest darrer apartat forma part d’automatització i control vist en l’apartat 8, creiem 
que cal fer-li una particular atenció. Es tracta d’una pantalla tàctic situada just només entrar per 
la porta d’EspaiZero. Aquest panell controla tots els dispositius i diversos sistemes dels que 
disposa l’edifici, així doncs, en qualsevol moment l’usuari es pot acostar i demanar quin és 
l’estat de les piles, la radiació solar o regular les finestres i persianes. Amb un parell de passes, 
a més a més, es pot desconnectar tota l’electricitat o tancar portes i ordinadors al finalitzar el 
dia. En aquesta estació, amb l’ajuda d’un monitor d’Espai Zero se’ls ensenyaran les diferents 
pantalles i se’ls demanarà que mitjançant la pregunta QR responguin a quin de certs sistemes 
creuen que no pot estar mai automatitzat i controlat per aquella pantalla. 
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Figura 29: Plànol planta principal amb detall d’on anirà cada estació. Plànol cedit per EspaiZero  

Figura 30: Plànol planta garatgel amb detall d’on anirà cada estació. Plànol cedit per EspaiZero  

Planta principal 

 

 

 

Planta garatge 
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Figura 31: Codi QR Figura 32: Menú de l’aplicació dissenyada per nosaltres Figura 33: Pantalla d’inici 

Figura 34: Exemple de 

pregunta de l’aplicació. 

Imatges cedides de google 

sense drets per ús no 

econòmic 

 

4.3 App interactiva (eines TIC) 

Apart de les preguntes clau esmentades anteriorment perquè l’alumnat reflexioni i es faci 

preguntes abans de les explicacions, s’ha plantejat que es farà un aplicació per usar durant la 

visita que mitjançant codis QR que es podran descarregar amb el seu propi smartphone, 

accediran a unes preguntes concretes de l’estació o parada davant del sistema actiu o passiu 

en el qual es trobin. D’aquesta manera, interactuaran amb la visita tot usant eines 2.0 i fent més 

entretinguda la recerca com si d’una gimcana es tractés. 

Els objectius que pretén perseguir l’aplicació són els esmentats en l’apartat 5.1. Ara bé, la 

principal competència és la utilització del bon ús de les TIC, com també la importància del seu 

ús com a eina educativa, oferta de recursos i compartiment del coneixement. 

 

En aquest cas hem utilitzat els codi QR com a punt de parada durant la visita. Així doncs, en 

cada estació, el grup es trobarà amb un codi QR diferent, i per tant, permetrà que hi hagi 

pantalles diverses per a cada sistema energètic a treballar. 

 

L’organització d’aquesta plataforma està distribuïda en 3 parts (Qüestió, Vídeo explicatiu del 

procés i qüestions “per saber-ne més” 

 

 
 

 
1. Qüestions 

Les qüestions, no només tindran una relació directe amb el sistema passiu o actiu 

davant del qual es trobin els alumnes, sinó que també tindran una relació amb una 

part del treball previ o posterior i així d’aquesta manera, hi haurà un seguiment. A 

continuació mostrem alguna de les preguntes tipus que podrien apareixen a la app: 
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Figura 35: Vídeo dins la App que mostra com 

s’escapa l’energia tèrmica per les finestres 

Figura 36: estació eòlica. Imatge cedida de google 

sense drets per ús no econòmic 

Figura 37: Corporativa de 

processing 

 

2. Vídeo explicatiu del procés 

És possible que per alguna des les estacions, un cop assertada la 

resposta a quina sistema energètic pertany, aparegui un vídeo didàctic i 

simplificat que complementa la pregunta. D’aquesta manera, l’alumne 

tindrà un recurs visual, atractiu i immediat per entendre el que està 

passant allà en aquell mateix moment. Està pensat que aquests vídeos 

no durin més de 30 segons, i així la visita es fa més amena i ràpida. 

L’imatge de la dreta és una captura de pantalla d’un dels vídeos que 

podria aparèixer en aquestes explicacions de l’aplicació: 

 

3. Per saber-ne més 

L’últim apartat del menú consisteix en donar opció a aquell 

grup d’alumnes que siguin curiosos o estigui interessat a 

saber-ne més sobre aquell tema, a que puguin investigar més 

sobre aquell sistema en concret. Se’ls proporcionaran 

entrades, webs o vídeos que podran emmagatzemar al seu 

dispositiu i mirar després a casa o a classe i ensenyar-los a la 

resta de la classe. Creiem que com a eina TIC; no podíem 

deixar escapar aquesta oportunitat d’aprofundir en 

l’aprenentatge per aquell que ho desitgi. 

 

 

 

Programari utilitzat 
 
Per a la realització d’aquesta aplicació mòbil s’ha utilitzat el software 

de programació Processing. Aquest entorn de programació és de codi 

obert i està basat en el llenguatge Java. A més a més, és dissenyat 

per a la confecció de tot tipus d’aplicacions per a dispositius mòbils i 

jocs interactius. 
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EspaiZero (text extret de la seva web) 

Ubicació : Olot 

Any d’inauguració: 2013 

El projecte: EspaiZero va néixer de la 

voluntat de crear una seu energèticament 

autosuficient. Pretén demostrar com amb 

l’aplicació d’un seguit de mesures d’estalvi 

energètic, fonts renovables eficients i un 

sistema d’automatització que ho gestioni 

correctament es pot arribar al consum 

energètic de balanç energètic zero. 

   Sistemes PASSIUS  

 Orientació 

 Aïllament 

 Captació solar 

 Perfilaria amb trencament de pont 

tèrmic 

 Envidriament triple amb doble 

càmera amb argó i baixa emissivitat 

 Il·luminació natural 

 Distribució d’àrees de treball per 

aprofitament solar 

 Ventilació creuada automàtica 

 Recuperació estratificació 

 

         Sistemes ACTIUS 

 Automatització i control 

 Sistema de Geotèrmia 

 Piles d’aigua 

 Terra radiant 

 Sostre refrescant 

 Pou canadenc 

 Xemeneia solar 

 Panell solar 

 Plaques solars fotovoltaiques 

 Bateries elèctriques per l’acumulació     

d’energia elèctrica 

 Vidre amb cèl·lules fotovoltaiques 

 Protecció solar exterior 

 Ventilació natural exterior sala de    

racks 

 Servidors eficients 

 Il·luminació Led 

 Il·luminació Regulada segons 

aportació exterior 

 Il·luminació sensors presencia i 

moviment 

4.4 Itinerari didàctic 

Com hem esmentat a l’inici d’aquest projecte, un dels 

objectius principals que ens vam proposar era unir les 

iniciatives principals de la ciutat d’Olot que treballaven 

directament les energies renovables i l’eficiència 

energètica a un nivell ampli de la societat. Ja sigui a nivell 

educatiu i didàctic, en el cas de l’institut en pràctiques i, a 

nivell emprenedor, empresarial i també de caire divulgatiu 

obert a tot el públic, com en el cas de Espai Zero. 

Centrant-nos en aquests dos punts neuràlgics de la 

capital de la Garrotxa hem volgut reunir les sinergies les 

quals són òptimes per a complementar-se i realitzar un 

itinerari didàctic per al sector educatiu el qual n’estigui 

interessat. 

D’entrada també coneixíem la connexió que hi havia entre 

l’institut en pràctiques i Espai Zero, atès que aquest 

segon l’havien fundat ex-alumnes de l’institut que havien 

participat directament amb el projecte d’eficiència 

energètica. 

Des del primer moment veiem clares les directrius que 

perseguien els dos projectes amb la inquietud de generar 

noves alternatives energètiques en diferents escenaris de 

la societat, cosa que actualment s’ha esdevingut una 

necessitat imminent. En els dos casos, no es tractava 

simplement d’un canvi tècnic en les instal·lacions de 

calefacció, refrigeració i obtenció i ús d’aigua, sinó que 

anava més enllà; calia un canvi de mentalitat, un canvi 

d’enfocament en el bon ús de l’energia i el seu 

malbaratament, que durant molts anys havia passat 

desapercebuda. Un esforç en el canvi d’hàbits era 

necessari. El fet de aplicar energies alternatives a la llar 

tenia sentit si hom sabia el que consumia i es 

conscienciava en totes les aplicacions de la vida real. Per 

tant, el cap i a la fi, requeia en un aspecte de revolució i 

presa de decisions personal i en la vida quotidiana de 

cadascú.  

Com que la connexió entre ambdós projectes es feia 

palesa, ens vam reunir amb els dos agents per a 

consensuar un únic objectiu: crear una ruta que els 

connectés i formés un únic projecte de visita didàctica 

que fos útil per a la divulgació i implementació dels 

centres educatius; un conjunt d’espais de recreació i 

descobriment energètic pels alumnes, amb un seguit 

d’activitats contextualitzades que aprofundís amb els seus 

aprenentatges, generant escenaris totalment reals, 

eficaços i aplicables el dia a dia. 

A continuació, en la Figura 38 i 39 mostrem l’itinerari de la 

ciutat que connecta els dos espais: 
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Figura 39: Recorregu 

amb google maps de la 

connexió de les dues 

instal·lacions 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 És indiferent l’inci de l’itinerari. Es pot començar 

per qualsevol dels dos punts 

 El recorregut de 3,3 Km (10 minuts aprox. es 

pot fer en autobús. 

  Es pot passar pel centre de la ciutat o per les 

afores. 

Figura 38: Mapa de 
l'itinerari didàctic . Imatge 
superior: Mapa aeri de 
l’institut en pràctiques. 
Imatge central: Mapa 
general del recorregut 
entre els dos espais. 
Imatge inferior: Mapa aeri 
de l’empresa Espai Zero . 
Font: Google Maps 



 

 

 

Guia didàctica per l’Edifici d’EspaiZero d’Olot, La Garrotxa  Jasmina Arregui 

 

40 

Figura 40: Metodologia pedagògica emprada. Figura de creació pròpia 

 

5. Orientacions didàctiques 

El marc didàctic on volem que aquest projecte s’encabeixi és en aplicacions reals lligades 

estretament en les energies renovables, de tal manera que a un problema energètic existent 

se’n pot cercar una solució real i palpable. Com a eix secundari, però alhora paral·lel busquem 

crear un conflicte en l’alumne, on les energies naturals i alternatives puguin ser aplicades a la 

vida real, amb beneficis individuals, grupals i en la societat. D’altre banda pretenem que tot el 

procés d’aprenentatge on l’alumne va redescobrint i enllaçant els conceptes i procediments fins 

a arribar a diferents reflexions i inquietuds sigui de forma didàctica. En aquest aspecte, volem 

centrar el procés personalitzat d’aprenentatge de l’alumne, al qual haurà d’anar qüestionant de 

manera continuada els reptes ambientals i tecnològics que se li van plantejant.  

Per poder comprendre amb claredat la metodologia pedagògica emprada  podem observar la 

figura 40 

 

 

 

 

 

 

 

Idees prèvies 

 

 

Aquesta metodologia consta de diferents parts. En un primer moment qüestionem a l’alumne 

conceptes de base que des d’un principi ja haurien de tenir establerts. A partir d’aquí 

provoquem que un concepte escali a un concepte lleugerament més complex fins a arribar a 

l’objectiu principal, sense que el professor aporti el concepte en sí sinó que actuï en un rol de 

guia o acompanyant. Finalment, es qüestiona el problema a l’alumne que a partir de les etapes 

anteriors hauria de ser capaç de solucionar-lo o aportar alternatives. 

 

5.1 Objectius (per què fem aquestes activitats) 

El motiu pel que fem les activitats és un dels factors que hem volgut recalcar i unificar en les 

diferents parts que diferencien el treball, ja que trobem irrenunciable la relació transversal entre 

els objectius pedagògics, com i per a què farem el projecte amb aquest mecanisme didàctic, i 

els objectius generals que acompanyen i engloben les activitats prèvies, durant la visita i a 

posteriori.  

Òbviament, per als objectius de matèria específica, que contenen interdisciplinarietat entre les 

ciències naturals, la tecnologia, la física i les matemàtiques, tenen un caire cognitiu que es va 

formant de forma redimensionada en la realització de la seqüencia de les activitats. No obstant, 

conjuntament amb els objectius pedagògics (i alguns actitudinals), conformen la l’eix 

Conceptes 

simples i 

concrets 

Conceptes 

simples i 

concrets 

Conceptes 

simples i 

concrets 

 

Concepte 

generalObjectiu 

Qüestionar el problema 

Ells mateixos van construint el concepte a partir de 

les idees prèvies 
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Taula 1: Objectius generals del treball 

vertebrador principal. Hem tingut present la dificultat de que els estudiants adquireixin 

consciència en el consum i el bon ús de l’energia en el dia a dia, on per una banda és una fita 

complicada que requereix, en molts casos, un període llarg i constant. Per altre banda, creiem 

que per aconseguir-los és necessari, en aquest marc que ens dirigim, l’esforç i la predisposició 

del docent i el centre educatiu. Per tant, és necessària una unió d’esforços per empènyer el 

moment ja que molts inputs ens imposen nedar a contracorrent. 

 

Aquesta proposta pretén aconseguir els següents objectius: 

 

Objectius 

Generals del treball 

-Analitzar les possibilitats didàctiques d'un espai de visites curriculars per alumnes d'ESO 

-Conscienciar l'alumnat de la importància  de fer una gestió eficient dels recursos energètics als instituts. 

-Crear un material didàctic de difusió que estimuli la millora de l’eficiència energètica dels instituts. 

Pedagògics 

 -Potenciar la competència de l’alumne d’aprendre a aprendre. 

Experiments pre 
visita 

Durant la visita Post visita 

-Conèixer els usos de 
l’aprofitament de l’energia 
del sol. 

-Saber el funcionament de 
l’efecte hivernacle. 

-Potenciar la observació en el 
recorregut de la vista. 

 -Construir el concepte a partir de 
idear diferents hipòtesis. 

 

- Consolidar continguts 
experimentats i aplicats.  

- Connectar els eixos comprendre, 
decidir i actuar a partir del treball 
realitzat.  
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Taula 2: Criteris generals del treball 

5.2 Criteris d’avaluació 

Els criteris d’avaluació són un dels elements indispensables en qualsevol procés 

d’aprenentatge que serveixen per avaluar el que es desitja adquirir. Són part del conjunt 

avaluador que sovint actuen com a indicador d’èxit aconseguit o fracàs. Per altre banda, també 

es poden utilitzar per limitar els objectius o guiar l’alumne en l’elaboració d’idees. 

En relació als objectius, els criteris (d’avaluació) n’estan estretament lligats, ja que aquests 

s’utilitzen com a eina de l’altre. És més, els objectius no serien possibles d’aconseguir sense 

uns criteris que n’estableixen l’èxit o no del que es pretén. 

En aquest treball establim uns criteris que estan en simbiosi amb els objectius. Per tant, en 

diferenciem diferents. A continuació els expliquem: 

 

Criteris 

Generals del treball 

- Crear una eina didàctica que ha sigut capaç de ser utilitzada a secundària de centres educatius. 
- L’alumne és capaç de veure la importància de l’eficiència dels recursos energètics a dins i fora 

de l’aula. 

- Estimular en la millora de l’eficiència energètica dels instituts aportant una visió àmplia i crítica. 

Pedagògics 

- L’alumne ha estat capaç de realitzar les activitats del projecte de manera autònoma, eficient i 
amb un aprenentatge constructiu. 

Experiments pre 
visita 

Durant la visita Post visita 

- Que l’alumnat 
sigui capaç de 
proporcionar-se 
una base teòrica 
del que està veient 
i tocant en 
l’experiment. 

- Generar recursos a l’alumnat 
per a futures aplicacions en la 
vida real 

- Crear conflicte per generar 
controvèrsia energètica en 
l’alumnat. 

 

 

Per un altre costat també volem afegir en aquest apartat el plantejament i el que es persegueix 

en les formes d’avaluar . 
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Taula 3: Criteris i metodologies per avaluar 

 

Criteris i metodologies per avaluar 

Avant visita En la visita Post visita 

1. Solucionari de les fitxes 
relacionades amb els 
experiments 

2. Rúbrica per l’alumnat 
(avaluació i coavaluació) 

1. APP interactiva amb les 
solucions 

1. Solucionari de les fitxes 
durant l’itinerari didàctic 

1. Solucionari dels exercicis 
posteriors a la visita per a 
realitzar a classe. 

*Aquest apartat és efectuat com a possible incorporació del treball, ja que no s’ha pogut efectuar. 

 

 

5.3 Competències 

Les competències, un concepte relativament nou en els currículums educatius del nostre país, 

abasteixen multitud d’objectius per contextualitzar-los i emprendre el “saber fer” en 

l’aprenentatge. Així com, enriqueixen al participant i el prepararen per a aplicacions i solucions 

de la vida real. En aquest treball, les competències configuren l’embolcall entre l’escola i la vida 

quotidiana de tal manera que l’alumne sigui capaç d’aplicar els coneixements en qualsevol 

estadi rutinari. 

Hem volgut desenvolupar un seguit de competències pròpies per a la realització del treball, ja 

que creiem necessàries noves competències en l’àmbit energètic, on pensem que hi ha un 

dèficit curricular en aquest aspecte en el sistema educatiu. En la part posterior a aquest, hi 

apareixen les competències bàsiques del currículum de secundària i les competències en 

l’àmbit cientificotecnològic establertes pel Departament d’Ensenyament. N’hem fet una selecció 

que valorem que són tractades al llarg de la realització del treball. 

Competències energies renovables i eficiència energètica: 

- Millorar en l’estalvi i eficiència energètica en els consums de diferents edificis municipals i el 

consum familiar o propi. 

 

- Comparar les diferents fonts d'energia i els impactes ambientals de la seva generació i 

consum.  

 

- Identificar i comprendre els fonaments de l’energia solar. 

 

- Experimentar algunes aplicacions de l’energia solar. 

 

- Reconèixer i fomentar bones pràctiques que redueixin el consum d’energia. 

 

Extret del Decret 195/2015 Departament d’Ensenyament de Catalunya 

Competències bàsiques: 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
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- Competències artística i cultural  

- Competència social i ciutadana  

- Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Competència matemàtica 

- Competència comunicativa 

- Competència lingüística i audiovisual 

- Tractament de la informació i competència digital 

 

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotècnic: 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

Competència 2 

Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva  dels models, 

per comunicar i predir el comportament dels fenòmens natural. 

Competència 4 

Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que 

impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions  experimentals 

Competència 5 

Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic 

Competència 6 

Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació  del coneixement científic 

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 

Competència 7 

Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 

funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en 

l’impacte mediambiental. 

Competència 8 

Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, 

així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 

Competència 9 

Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la 

idoneïtat del resultat. 

Dimensió medi ambient 

Competència 10 

Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar  o minimitzar l’exposició 

als riscos naturals. 
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Figura 41: Metodologia d’aprenentatge. Gràfic d’elaboració pròpia 

Competència 11 

Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals 

derivats de la intervenció humana. 

 

5.4 Contextualització de la visita 

D’una forma o altra és de vital importància 
conèixer per a què en la ciutat d’Olot han 
aparegut el llarg d’aquests 10 anys diverses 
iniciatives referents a l’eficiència energètica.  

És impropi pensar que no tenen relació 
alguna o que ha sorgit de forma espontània. 
De la mateix manera que en una plantació de 
bolets, en aquests espais també es 
necessiten unes condicions determinades, 
tant internes com externes perquè aflorin i 
s’expandeixin. 

A Olot apareix un cultiu d’alumnes interessats 
en l’eficiència energètica a les llars i als 
espais públics. D’altre banda, les condicions 
climatològiques, com la quantitat d’hores de 
sol, i l’ entorn natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa afavoreixen la predisposició 
d’implementar les energies renovables en el 
territori. 

En aquest context apareixen diferents 
instal·lacions que aposten per aquestes energies. Des de l’àmbit educatiu, com l’institut en 
pràctiques, passant per empreses privades i edificis de l’administració pública. És en aquest 
entorn on es poden situar diferents punts neuràlgics en un espai proper. 

En el gràfic que apareix al costat (Figura 41) s’aporten els elements i/ o condicions favorables 
que han teixit aquest auge d’edificis centrat en l’estalvi energètic i les energies renovables. 

 

5.5 Vinculació amb el currículum actual 

El currículum de secundària d’aquest any 2016, procedent del Departament d’Ensenyament de 
Catalunya, conté una petita part sobre les energies renovables que tenim en el nostre entorn. 
Segons podem consultar en el currículum oficial, aquest temes es tracten sobretot al primer 
cicle de secundària, o sigui, a primer i segon d’ESO (sobretot a segon), i amb una mica menys 
d’insistència a tercer i quart (sobretot a quart).  

Així doncs, sembla ser que és un contingut relativament nou i que mica en mica s’està 
implementant en els centres educatius catalans. Tot i així, no implica que l’eficiència energètica 
sigui un tema suficientment estès al currículum i que per tant, caldria fer-hi més èmfasi. 

Aquest treball vol formar part de l’impuls per a donar fermesa a aquest tema, eixamplant el 
canvi del paradigma energètic. Sabem que aquest és necessari afrontar-lo perquè les noves 
generacions comprenguin que existeixen energies alternatives naturals, gratuïtes i que són a 
l’abast de tothom.  

Les tasques que es contemplen en aquest projecte són encabides al currículum actual amb una 
vinculació directa amb les matèries de ciències naturals, tecnologia i ciutadania. A continuació 
hi ha una taula on es recullen els elements relacionats amb l’aplicació de l’eficiència energètica:  
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 Continguts (CC) Competències d’àmbit Criteris d’avaluació 

Curs -Ús sostenible de materials: 
estalvi, reutilització i 
reciclatge. 

C1) Identificar i caracteritzar els sistemes 
físics i químics des de la perspectiva  
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals 
 
C2) Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la perspectiva  
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals 
 
C4) Identificar i resoldre problemes 
científics susceptibles de ser investigats  
en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, 
la realització i la comunicació 
d’investigacions  
experimentals 
 
C7) Utilitzar objectes tecnològics de la vida 
quotidiana amb el coneixement bàsic  
del seu funcionament, manteniment i 
accions a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació  i en l’impacte mediambiental 
 
C8) Analitzar sistemes tecnològics d’abast 
industrial, avaluar-ne els avantatges  
personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient 
 
C11) Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana 
 

13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la 
sostenibilitat, evitant el malbaratament.  
 
14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció d’objectes. 

1r  

2n -Processos de generació 
d’electricitat a partir de 
diferents fonts d’energia.  

-Energies renovables i no 
renovables.  

-Energia elèctrica i 
sostenibilitat. 

6. Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia i el 
procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. Valorar la necessitat d’un 
consum raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilització d’estratègies adequades per 
aconseguir-ho. 
 
11. Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels 

3r -Valoració de la sostenibilitat 
del producte tecnològic 
realitzat. 

-Màquines tèrmiques. Ús de 
combustibles tradicionals i 
alternatius i el seu impacte 
en el medi. 

1.Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes desenvolupats i dissenyar-ne 
el pla de comercialització, així com valorar-ne la sostenibilitat. 

2. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 

solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi 
ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

8. Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents 
màquines. 

9. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 

4t -Estratègies d’estalvi 
energètic i d’aigua als 
habitatges: arquitectura 
bioclimàtica i domòtica. 

 

 

4. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització 
aplicada a casos reals o simulats. 

Taula 4: Vinculació amb el currículum actual 
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Aquesta taula doncs, mostra els elements específics que treballen, tracten i valoren les 

energies renovables en el currículum. En aquest sentit, aquests són els aspectes que es 

reflecteixen d’una manera o altre en el nostre treball.  

Podem apreciar en el gràfic que el tema que ens referim es tracta íntegrament i única a 2n 

d’ESO, i en les altres hi és parcialment. D’una forma més subtil apareix a 4t, sent aquesta 

optativa i en una òptica més encarada a la informàtica. 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusions   

Primerament m’agradaria expressar que de les coses que em va agradar més d’aquest treball i 

que em va fer tirar-lo endavant va ser el fet que consistia en un treball sorgit d’una demanda 

real, EspaiZero va contactar amb nosaltres perquè féssim una guia didàctica per al seu 

laboratori de proves i per tant, no seria un treball oblidat en un calaix sinó un cop acabat 

aquest, els el lliurarem i podrà començar un procés on les escoles participaran i gaudiran 

d’aquests espais. 

Crec que és molt oportú el fet de fer una sèrie d’activitats, treballs i experiments previs a la 

visita, seguits d’unes preguntes in situ i amb l’ajuda d’una App de mòbil, fet que els joves tenen 

a l’abast, poder anar resolent, per grups, preguntes en diverses estacions de l’edifici. 

Finalment, i per poder avaluar i observar si realment se n’ha tret profit de la visita, es fan una 

sèrie de preguntes i exposicions a classe un cop tot hagi acabat. Crec que és molt important 

que aquesta part existeixi i així, com hem dit abans, tots els alumnes poden assabentar-se de 

totes les parts i formar una estructura mental de la totalitat de la sortida i del si d’EspaiZero. 

El fet de fer activitats interactives usant les TIC i experimentant a l’aula, apropa molt més 

l’activitat a l’adolescent i li fa agafar ganes i motivació per prendre’s el treball de forma seriosa. 

D’aquesta manera, quan una cosa es fa amb ganes, aquesta es queda gravada molt més en la 

memòria.  

De la mateixa manera, aquest treball ha fet que m’adonés que per plantejar una activitat rodona 

i amb coherència on es vulguin complir tots els objectius, cal tractar molts temes i possiblement, 

n’hi ha que per falta de temps no han pogut ser tractats o investigats però també crec que és 

important deixar constància per si algú reprengués el treball allà on l’hem deixat, tingui clar per 

on tirar i què més caldria fer. 

Personalment, el tema de l’eficiència energètica i les estratègies d’estalvi tant amb sistemes 

passius com actius, considero que s’hauria d’impartir a l’ESO de forma multidisciplinar, o si més 

no en les assignatures de tecnologia i ciències naturals i socials. Aquest treball és una eina 

més, que acosta l’alumnat a tot aquest tema que per molts és desconegut però que tant 

present està avui en dia i tant necessari és per a la nostra societat i per al nostre planeta. 
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