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NOM DE LA UNITAT:  

ENERGIA. Generació, transport i centrals elèctriques 

NIVELL:  

2on ESO 

TRIMESTRE: 

SEGON 

PROFESSOR/A: 

LAURA FONTANET 

BLOC CURRICULAR: 

Electricitat 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

Competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

COMPETÈNCIES ASSOCIADES: 

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. 

CONTINGUTS CURRICULARS CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS CONTINGUTS CLAU ASSOCIATS (CC) 

Processos de generació d’electricitat a partir de 
diferents fonts d’energia.  
Energies renovables i no renovables. Energia 
elèctrica i sostenibilitat 

- Comunicar el projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals 
(taules, gràfics, imatges) 

- Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’internet de forma correcta 
per tal de genera nou coneixement. 

- 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. 

CC18. Mecanismes tecnològics de 
transmissió i transformació del moviment  
 
CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació 
d’electricitat 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  CRITERIS D’AVALUACIÓ DIDÀCTICS  Ponderació 

O1: Definir el concepte d’energia CA1:Coneix la definició d’energia  5% 

O2: Definir font d’energia i identificar les diferents 
fonts d’energia i distingir-les segons la seva 
classificació 

 

CA2: Coneix la definició de font d’energia. 5% 

CA3: Enumera i identifica la classificació de font d’energia  

- Nivell 1: Enumera i identifica les tres classificacions de font d’energia. És capaç d’argumentar una 
explicació de cada una d’elles. Raona almenys un exemple de cada classificació i davant un 
exemple de font d’energia identifica les tres classificacions de manera correcta. 

- Nivell 2: Enumera i identifica les tres classificacions de font d’energia. Dona una explicació per cada 

15% 
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una d’elles. Raona un exemple de classificació, però davant un exemple diferent, dubta sobre la 
seva classificació. 

- Nivell 3. Enumera i identifica les tres classificacions i les defineix, però no és capaç de donar cap 
exemple correcte o bé de classificar alguna font d’energia. 

- Nivell 4: Enumera i identifica les tres classificacions. Té dubtes o bé no dona una resposta correcte 
de la definició de cada classificació o dels exemples. 

O3: Reproduir com es genera l’electricitat, 
característiques del seu transport i la seva 
distribució. 

CA4: Descriu correctament la seqüència de generació, transport i producció de l’electricitat. Anomena les 
característiques de cadascuna de les parts (canvi de voltatge) i reconeix i explica el funcionament de 
l’equipament característic (turbina-alternador i transformador). 

- Nivell 1: Descriu perfectament la seqüencia des de la generació de l’electricitat fins que arriba a les 
nostres cases. Sap identificar quines són les característiques de cada fase, perquè és canvia el 
voltatge i per a que serveixen el conjunt turbina-alternador i el transformador, reproduint un dibuix-
esquema i assenyalant les seves parts principals. 

- Nivell 2: Descriu la seqüencia des de la generació de l’electricitat fins que arriba a les nostres 
cases. Sap identificar quines són les característiques de cada fase, perquè és canvia el voltatge i 
per a que serveixen el conjunt turbina-alternador i el transformador, però no és capaç d’assenyalar 
les seves parts o bé té dubtes del seu funcionament, 

- Nivell 3: Descriu amb dubtes la seqüència generació-transport-distribució de l’electricitat. No sap 
argumentar perquè es canvia el voltatge o no sap descriure el funcionament del conjunt turbina-
alternador i el transformador 

- Nivell 4: No pot descriure com funciona la generació o el transport o distribució de l’electricitat. No 
té arguments per explicar perquè es canvia el voltatge, ni la funció del conjunt turbina-alternador i 
transformador en la seqüència. 

15% 

O4: Enumerar les diferents centrals de producció 
d’electricitat, segons la seva classificació 

CA5: Conèixer la classificació de les centrals elèctriques i les classifica correctament 

- Nivell 1: Anomena la classificació de les centrals i reconeix quines centrals engloba cada 
classificació. 

- Nivell 2: Anomena la classificació de les centrals, però té dubtes en quines engloba. 
- Nivell 3: Té dubtes de la classificació, però un cop la reconeix és capaç de diferenciar les centrals 

segons aquesta. 
- Nivell 4: Té dubtes de la classificació i de la diferenciació de les centrals segons aquesta. 

10% 

O5: Reconèixer cada una de les centrals de 
producció d’electricitat descriure-les i explicar el 
seu funcionament.  

 

CA6: Davant el dibuix, esquema o diagrama d’una central, identificar quina és per la seva característica 
principal i nombrar-la correctament. 

- Nivell 1: Distingeix cada una de les centrals i sap nombrar-les. 
- Nivell 2: Distingeix les tres centrals convencionals i les alternatives majoritàries i sap nombrar-les. 
- Nivell 3: No és capaç de distingir o nombrar les tres centrals convencionals entre elles, però si les 

alternatives majoritàries. 
- Nivell 4: No és capaç de distingir ni de nombrar cap de les centrals, davant d’un diagrama 

d’aquestes. 

15% 
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CA7: Explica el funcionament de les centrals, interpretant un diagrama o esquema. 

- Nivell 1: Davant del diagrama de totes les centrals, es capaç de descriure el seu funcionament i 
definir-lo tan tècnicament fent ús de cada una de les parts de la central, com amb les seves pròpies 
paraules. 

- Nivell 2: Davant del diagrama de totes les centrals, es capaç de descriure el seu funcionament amb 
les seves pròpies paraules, però no coneix o no fa ús de les diferents parts de la central. 

- Nivell 3: Davant del diagrama de les centrals, es capaç de reconèixer i descriure el funcionament de 
més de la meitat, ja sigui tècnicament o amb les seves paraules. 

- Nivell 4: Davant del diagrama de les centrals, es capaç de reconèixer i descriure el funcionament de 
menys de la meitat, ja sigui tècnicament o amb les seves paraules. 

20% 

O6: Descriure els avantatges i inconvenients de 
cada central de producció elèctrica. 

CA8: Enumerar i interpretar els avantatges i inconvenients de cada central. 

- Nivell 1: Distingeix, enumera i interpreta almenys 2 avantatges i 2 inconvenients de més de la 
meitat de les centrals elèctrica. 

- Nivell 2: Distingeix , enumera i interpreta almenys 2 avantatges i 2 inconvenients de menys de la 
meitat de les centrals elèctriques. 

- Nivell 3: Distingeix, enumera i interpreta menys de 2 avantatges i 2 inconvenients de més de la 
meitat de les centrals elèctrica. 

- Nivell 4: Distingeix, enumera i interpreta menys de 2 avantatges i 2 inconvenients de menys de la 
meitat de les centrals elèctrica. 

5% 

07: Analitzar i debatre l’ús de combustibles fòssils 
envers al medi ambient. 

CA9: Identifica els pros i contres de l’ús de les diferents fonts d’energia en el medi ambient i extreu les 
seves pròpies conclusions de com afecta la producció d’energia i l’ús d’aquestes en el medi. 

- Nivell 1: Identifica els pros i contres, realitza un raonament i una explicació sobre la seva opinió i les 
conclusions extretes. 

- Nivell 2: Identifica els pros i contres, però no realitza un raonament sobre les conclusions extretes. 
- Nivell 3: Identifica característiques de l’ús de les diferents fonts d’energia, però no raona 

correctament com afecten aquestes al medi. 
- Nivell 4: No es capaç d’identificar pros i contres de l’ús de les diferents fons d’energia o bé no pot 

interpretat com afecte aquestes al medi. 

10% 

CONTINGUTS DIDÀCTICS: 

CD1: Definició d’energia 
CD2: Definició de font d’energia i classificacions d’aquestes. 
CD3: Generació, transport i distribució de l’electricitat. 
CD4: Què és una central de producció d’energia. Classificació de les centrals. 
CD5: Centrals elèctriques convencionals: font d’energia que utilitzen, funcionament bàsic i avantatges i inconvenients. 
CD6: Centrals elèctriques alternatives: font ‘d’energia que utilitzen, funcionament bàsic i avantatges i inconvenients. 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Activitats Recursos i materials Atenció a la diversitat Temporització 
Espai emprat i 
organització de 

l’alumnat 

Continguts 
didàctics 

(codi) 

Criteris 
d’avaluació 

(codi) 

Sessió 1: CONCEPTES GENERALS ENERGIA. TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ. 
Aquesta sessió es dedicarà a conèixer què és la energia, les diferents fonts d’energia i com es genera, transporta i distribueix l’electricitat. 

Activitat 1: 
 
- Visualització i explicació de la 

presentació de l’energia. Què és? 
Característiques principals. Llei de 
conservació de l’energia - Presentació 

- Ordinador 
- Projector 

Comentari 1. 15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD1 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 

Activitat 2:  
 
- Visualització i explicació de la 

presentació sobre fonts d’energia i la 
seva classificació. 

Comentari 1. 10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD2 
Activitat no 
avaluable. 

Activitat 3: 
 
- Classifiquem les fonts d’energia 

- Fotografies impreses per 
mostrar: sol, vent, 
Simpson (urani), etc... 

- Materials: carbó 
Comentari 1. 5-10 minuts 

Aula. 
Cada alumne ocupa 

el lloc assignat. 
CD2 

Activitat no 
avaluable. La 

solució i 
correcció es 

realitza al aula 
entre tots i totes 

Activitat 4: 
 
- Classifiquem les fonts d’energia - Formulari amb les 

diferents fonts d’energia. 
Comentari 1 5-10 minuts 

El formulari es pot 
omplir en parelles tal 

i com estan 
asseguts. 

CD2 

Activitat no 
avaluable. La 

solució i 
correcció es 

realitza al aula 
entre tots i totes 

Activitat 5: 
 
- Esquema generació, transport i 

distribució de l’energia 
 

- Esquema de la generació 
transport i distribució de 
l’energia 

- Maqueta del conjunt 
turbina-alternador. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD3 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 
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Activitat flexible o bé deures: 
 
- Respondre les preguntes inicials de la 

presentació, sobre que hem de saber? 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Preguntes impreses. 

Comentari 1 

S’estimen uns 
20 minuts per 
contestar totes 
les preguntes, 
amb ajuda dels 

apunts 

Aula. 
Cada alumne ocupa 

el lloc assignat o bé a 
casa 

CD1 
CD2 
CD3 

S’avalua a la 
següent sessió 

Sessió 2: CENTRALS ELÈCTRIQUES. CLASSIFICACIÓ. DESCRIPCIÓ DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES CONVENCIONALS. CENTRALS TÈRMIQUES DE 
COMBUSTIÓ. 
Aquesta sessió es dedicarà a conèixer les centrals que generen la energia i com es classifiquen. També s’explicarà el funcionament i les avantatges i inconvenients de les 
centrals tèrmiques de combustió. 

Activitat 1: 
 
- Correcció de les preguntes-deures.  
- Repàs de dubtes. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Preguntes impreses. 

Comentari 1 10-15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD1 
CD2 
CD3 

Deures (10%) 

Activitat 2: 
 

- Classificació de les centrals 
elèctriques i relacionar la classificació 
amb les fonts d’energia que usen 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 5-10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD4 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 

Activitat 3: 
 

- Comparació del número de centrals 
elèctriques de cada tipus que hi ha a 
Catalunya respecte a la quantitat (%) 
d’electricitat que produeixen. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Gràfics producció i 

número de centrals 

Comentari 1 5-10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD4 
Activitat no 
avaluable. 

Activitat 4: 
 

- Esquema de les centrals tèrmiques de 
combustió, funcionament. 

- Visionat del esquema i explicació. 
- Visionat del vídeo explicatiu. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Esquema de la central. 
- Infografia de la central. 

Comentari 1 15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 

Activitat 5: 
 

- Introducció al prestige 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
Activitat no 
avaluable. 
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Activitat flexible-deures: 
 

- Treball de recerca: que va passar? 
Que recorden els nostres pares? 
Recerca d’imatges impactants i 
perquè? 

  
S’estimen uns 
20-30 minuts 
per realitzar 

aquest treball. 

Es pot iniciar al aula, 
però està pensada 

per fer a casa 
CD5 Deures (10%) 

Sessió 3: CENTRALS CONVENCIONALS: NUCLEARS I HIDROÈLECTRIQUES 
Aquesta sessió es dedicarà a conèixer el funcionament i les avantatges i inconvenients de les centrals nuclears i hidroelèctriques. 

Activitat 1: 
 
- Reflexió conjunta de la investigació 

sobre el prestige realitzada 
individualment. 

 

Comentari 1 10-15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
S’avalua a la 

anterior sessió 

Activitat 2: 
 
- Correcció de les preguntes-deures. 
- Repàs de dubtes. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Preguntes impreses. 

Comentari 1 10-15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD4 
CD5 

Deures (10%) 

Activitat 3: 
 

- Esquema de les centrals nuclears, 
funcionament. 

- Visionat del esquema i explicació. 
- Visionat del vídeo explicatiu. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Esquema de la central. 
- Infografia de la central. 

Comentari 1 15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 

Activitat 4-flexible: 
 

- Presentació del accident de 
Chernovyl. 

- Visionat del vídeo Eurovisió 2011-
Ukraina. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
Activitat no 
avaluable. 

Activitat 5: 
 

- Esquema de les centrals 
hidroelèctriques, funcionament. 

- Visionat del esquema i explicació. 
- Visionat del vídeo explicatiu. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Esquema de la central. 
- Infografia de la central. 

Comentari 1 15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 
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Deures: 
 
- Respondre les preguntes inicials de la 

presentació, sobre classificació de les 
centrals convencionals (tèrmiques 
combustió, nuclears i 
hidroelèctriques), descripció, 
funcionament i avantatges i 
inconvenients de les tres centrals 
convencionals. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Preguntes impreses (si 

cal) 

Comentari 1 

S’estimen uns 
20-30 minuts 
per contestar 

totes les 
preguntes, 

amb ajuda dels 
apunts 

A casa 
CD4 
CD5 

Deures (10%) 

Sessió 4: TALLER 
Aquesta sessió es dedicarà a esbrinar com funcionen les centrals solars i eòliques a través de reproduccions, també a deduir quines poden ser els avantatges i inconvenients 
de les centrals elèctriques alternatives majoritàries (solars i eòliques) i les minoritàries (biomassa, undiomotrius, mareomotrius i geotèrmiques). 

Activitat 1: 
 
- Realització de 3 grups i explicació de 

l’activitat 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Grups heterogenis, 
segons les necessitats 

i el nivell educatiu. 
Els grups els realitza el 

docent. 

10 minuts 

Taller de Tecnologia. 
En grups de 4-5 

persones. 

CD6 

Activitat 
avaluable a la 

prova final. 

Activitat 2 i 3:  
 
- Omplir el formulari sobre les centrals 

solars i l’energia eòlica a través del 
esquema de funcionament i les 
maquetes o representacions 
d’aquestes. 

- Formularis impresos (un 
per grup) 

- Robot solar, maqueta de 
aerogenerador. 

20 minuts (10 
minuts per 

central) 
CD6 

Activitat 4: 
- Exposició oral-explicació per un 

membre de cada grup de les 
conclusions i descripció de cada 
central solar i eòlica. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Esquema de la central  
- Formulari digital. 

15 minuts CD6 

Activitat 4: 
- Explicació de matisos i dubtes de les 

centrals. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Esquema de les centrals. 
- Infografies de les 

centrals. 

15 minuts CD6 

Deures: 
 
- Respondre les preguntes inicials de la 

presentació, sobre classificació de les 

  

S’estimen uns 
20-30 minuts 
per contestar 

totes les 

A casa CD6 
S’avalua a la 

anterior sessió 
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centrals alternatives, descripció, 
funcionament i avantatges i 
inconvenients de les tres centrals 
convencionals. 

preguntes, 
amb ajuda dels 

apunts 

Sessió 5: PROVA ESCRITA 
Aquesta sessió es dedicarà a la realització del examen de la unitat didàctica 

Activitat 1:  
 
- Prova escrita 

- Exàmens impresos. 
(ordinari i flex) 

Comentari 1.  
Es realitza un examen 
adaptat pel alumnes 
de grup flexible amb 

necessitats especials. 

50 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD1 al CD6 80% 

COMENTARIS: 

1) La distribució dels alumnes a  l’aula ja està pensada per optimitzar l’atenció a la diversitat en activitats d’explicació per part del docent. Els alumnes amb necessitats 
educatives especials estan acompanyats a l’aula amb una docent a part que li fa una atenció més individualitzada. 

RELACIÓ AMB LES ALTRES ASSIGNATURES I COMPETÈNCIES DEL NIVELL: 
 
En aquesta unitat didàctica no s’ha produït cap interacció amb d’altres matèries. 
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Annex 2: Graella programació unitat didàctica gamificada 
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NOM DE LA UNITAT:  

ENERGIA. Generació, transport i centrals elèctriques 

NIVELL:  

2on ESO 

TRIMESTRE: 

SEGON 

PROFESSOR/A: 

LAURA FONTANET 

BLOC CURRICULAR: 

Electricitat 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

Competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

COMPETÈNCIES ASSOCIADES: 

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. 

CONTINGUTS CURRICULARS CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS CONTINGUTS CLAU ASSOCIATS (CC) 

Processos de generació d’electricitat a partir de 
diferents fonts d’energia.  
Energies renovables i no renovables. Energia 
elèctrica i sostenibilitat 

- Comunicar el projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals 
(taules, gràfics, imatges) 

- Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’internet de forma correcta 
per tal de genera nou coneixement. 

- 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. 

CC18. Mecanismes tecnològics de 
transmissió i transformació del moviment  
 
CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació 
d’electricitat 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  CRITERIS D’AVALUACIÓ DIDÀCTICS  Ponderació 

O1: Definir el concepte d’energia CA1:Coneix la definició d’energia  5% 

O2: Definir font d’energia i identificar les diferents 
fonts d’energia i distingir-les segons la seva 
classificació 

CA2: Coneix la definició de font d’energia. 5% 

CA3: Enumera i identifica la classificació de font d’energia  

- Nivell 1: Enumera i identifica les tres classificacions de font d’energia. És capaç d’argumentar una 
explicació de cada una d’elles. Raona almenys un exemple de cada classificació i davant un 
exemple de font d’energia identifica les tres classificacions de manera correcta. 

- Nivell 2: Enumera i identifica les tres classificacions de font d’energia. Dona una explicació per cada 

15% 
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una d’elles. Raona un exemple de classificació, però davant un exemple diferent, dubta sobre la 
seva classificació. 

- Nivell 3. Enumera i identifica les tres classificacions i les defineix, però no és capaç de donar cap 
exemple correcte o bé de classificar alguna font d’energia. 

- Nivell 4: Enumera i identifica les tres classificacions. Té dubtes o bé no dona una resposta correcte 
de la definició de cada classificació o dels exemples. 

O3: Reproduir com es genera l’electricitat, 
característiques del seu transport i la seva 
distribució. 

CA4: Descriu correctament la seqüència de generació, transport i producció de l’electricitat. Anomena les 
característiques de cadascuna de les parts (canvi de voltatge) i reconeix i explica el funcionament de 
l’equipament característic (turbina-alternador i transformador). 

- Nivell 1: Descriu perfectament la seqüencia des de la generació de l’electricitat fins que arriba a les 
nostres cases. Sap identificar quines són les característiques de cada fase, perquè és canvia el 
voltatge i per a que serveixen el conjunt turbina-alternador i el transformador, reproduint un dibuix-
esquema i assenyalant les seves parts principals. 

- Nivell 2: Descriu la seqüencia des de la generació de l’electricitat fins que arriba a les nostres 
cases. Sap identificar quines són les característiques de cada fase, perquè és canvia el voltatge i 
per a que serveixen el conjunt turbina-alternador i el transformador, però no és capaç d’assenyalar 
les seves parts o bé té dubtes del seu funcionament, 

- Nivell 3: Descriu amb dubtes la seqüència generació-transport-distribució de l’electricitat. No sap 
argumentar perquè es canvia el voltatge o no sap descriure el funcionament del conjunt turbina-
alternador i el transformador 

- Nivell 4: No pot descriure com funciona la generació o el transport o distribució de l’electricitat. No 
té arguments per explicar perquè es canvia el voltatge, ni la funció del conjunt turbina-alternador i 
transformador en la seqüència. 

15% 

O4: Enumerar les diferents centrals de producció 
d’electricitat, segons la seva classificació 

CA5: Conèixer la classificació de les centrals elèctriques i les classifica correctament 

- Nivell 1: Anomena la classificació de les centrals i reconeix quines centrals engloba cada 
classificació. 

- Nivell 2: Anomena la classificació de les centrals, però té dubtes en quines engloba. 
- Nivell 3: Té dubtes de la classificació, però un cop la reconeix és capaç de diferenciar les centrals 

segons aquesta. 
- Nivell 4: Té dubtes de la classificació i de la diferenciació de les centrals segons aquesta. 

10% 

O5: Reconèixer cada una de les centrals de 
producció d’electricitat descriure-les i explicar el 
seu funcionament.  

CA6: Davant el dibuix, esquema o diagrama d’una central, identificar quina és per la seva característica 
principal i nombrar-la correctament. 

- Nivell 1: Distingeix cada una de les centrals i sap nombrar-les. 
- Nivell 2: Distingeix les tres centrals convencionals i les alternatives majoritàries i sap nombrar-les. 
- Nivell 3: No és capaç de distingir o nombrar les tres centrals convencionals entre elles, però si les 

alternatives majoritàries. 
- Nivell 4: No és capaç de distingir ni de nombrar cap de les centrals, davant d’un diagrama 

d’aquestes. 

15% 

CA7: Explica el funcionament de les centrals, interpretant un diagrama o esquema. 

- Nivell 1: Davant del diagrama de totes les centrals, es capaç de descriure el seu funcionament i 
definir-lo tan tècnicament fent ús de cada una de les parts de la central, com amb les seves pròpies 

20% 



La gamificació a prova. Implantació i estudi del resultats obtinguts de la gamificació versus les metodologies tradicionals  Annexes pàgina 15 de 85 

paraules. 
- Nivell 2: Davant del diagrama de totes les centrals, es capaç de descriure el seu funcionament amb 

les seves pròpies paraules, però no coneix o no fa ús de les diferents parts de la central. 
- Nivell 3: Davant del diagrama de les centrals, es capaç de reconèixer i descriure el funcionament de 

més de la meitat, ja sigui tècnicament o amb les seves paraules. 
- Nivell 4: Davant del diagrama de les centrals, es capaç de reconèixer i descriure el funcionament de 

menys de la meitat, ja sigui tècnicament o amb les seves paraules. 

O6: Descriure els avantatges i inconvenients de 
cada central de producció elèctrica. 

CA8: Enumerar i interpretar els avantatges i inconvenients de cada central. 

- Nivell 1: Distingeix, enumera i interpreta almenys 2 avantatges i 2 inconvenients de més de la 
meitat de les centrals elèctrica. 

- Nivell 2: Distingeix , enumera i interpreta almenys 2 avantatges i 2 inconvenients de menys de la 
meitat de les centrals elèctriques. 

- Nivell 3: Distingeix, enumera i interpreta menys de 2 avantatges i 2 inconvenients de més de la 
meitat de les centrals elèctrica. 

- Nivell 4: Distingeix, enumera i interpreta menys de 2 avantatges i 2 inconvenients de menys de la 
meitat de les centrals elèctrica. 

5% 

07: Analitzar i debatre l’ús de combustibles fòssils 
envers al medi ambient. 

CA9: Identifica els pros i contres de l’ús de les diferents fonts d’energia en el medi ambient i extreu les 
seves pròpies conclusions de com afecta la producció d’energia i l’ús d’aquestes en el medi. 

- Nivell 1: Identifica els pros i contres, realitza un raonament i una explicació sobre la seva opinió i les 
conclusions extretes. 

- Nivell 2: Identifica els pros i contres, però no realitza un raonament sobre les conclusions extretes. 
- Nivell 3: Identifica característiques de l’ús de les diferents fonts d’energia, però no raona 

correctament com afecten aquestes al medi. 
- Nivell 4: No es capaç d’identificar pros i contres de l’ús de les diferents fons d’energia o bé no pot 

interpretat com afecte aquestes al medi. 

10% 

CONTINGUTS DIDÀCTICS: 

CD1: Definició d’energia 
CD2: Definició de font d’energia i classificacions d’aquestes. 
CD3: Generació, transport i distribució de l’electricitat. 
CD4: Què és una central de producció d’energia. Classificació de les centrals. 
CD5: Centrals elèctriques convencionals: font d’energia que utilitzen, funcionament bàsic i avantatges i inconvenients. 
CD6: Centrals elèctriques alternatives: font ‘d’energia que utilitzen, funcionament bàsic i avantatges i inconvenients. 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Activitats Recursos i materials Atenció a la diversitat Temporització 
Espai emprat i 
organització de 

l’alumnat 

Continguts 
didàctics 

(codi) 

Criteris 
d’avaluació 

(codi) 

Sessió 1: EPISODI I-PRESENTACIÓ ENERGY WARS. CONCEPTES GENERALS ENERGIA. TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ. 
Aquesta sessió es dedicarà a conèixer què és la energia, les diferents fonts d’energia i com es genera, transporta i distribueix l’electricitat. 

Activitat 1: 
 
- Visualització i explicació d’ENERGY 

WARS. Presentació i normes del Joc. 
- Formació de grups 

- Presentació 
- Ordinador 
- Projector 

Comentari 1 i 2. 10-15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD1 
Activitat no 
avaluable 

Activitat 2: 
 
- Visualització i explicació de la 

presentació de l’energia. Què és? 
Característiques principals. Llei de 
conservació de l’energia - Presentació 

- Ordinador 
- Projector 

Comentari 1 i 2. 15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD1 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 

Activitat 3:  
 
- Visualització i explicació de la 

presentació sobre fonts d’energia i la 
seva classificació. 

Comentari 1 i 2. 10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD2 
Activitat no 
avaluable. 

Activitat 4: 
 
- Esquema generació, transport i 

distribució de l’energia 
 

- Esquema de la generació 
transport i distribució de 
l’energia 

- Maqueta del conjunt 
turbina-alternador. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 i 2. 10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD3 
Activitat 

avaluable a la 
prova final. 

Activitat flexible 1: 
 
- Respondre les preguntes inicials de la 

presentació, sobre que hem de saber? 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Preguntes impreses. 

Comentari 1 i 2. 

S’estimen uns 
20 minuts per 
contestar totes 
les preguntes, 
amb ajuda dels 

apunts 

Aula. 
Cada alumne ocupa 

el lloc assignat o bé a 
casa 

CD1 
CD2 
CD3 

La realització 
atorga 5 punts 

individuals 
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Activitat flexible2: 
 
- Classifiquem les fonts d’energia 

- Formulari amb les 
diferents fonts d’energia. 

Comentari 1 i 2. 5-10 minuts 

El formulari es pot 
omplir en parelles tal 

i com estan 
asseguts. 

CD2 

Sessió 2: EPISODI II- CENTRALS ELÈCTRIQUES. CLASSIFICACIÓ. DESCRIPCIÓ DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES CONVENCIONALS. CENTRALS TÈRMIQUES 
DE COMBUSTIÓ. 
Aquesta sessió es dedicarà a conèixer les centrals que generen la energia i com es classifiquen. També s’explicarà el funcionament i les avantatges i inconvenients de les 
centrals tèrmiques de combustió. 

Activitat 1: 
 
- Visualització i explicació Episodi II 

d’ENERGY WARS  
- Introducció a les centrals elèctriques i 

classificació. 

- Presentació 
- Ordinador 
- Projector 

Comentari 1 i 2. 10-15 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD4 
Activitat no 
avaluable 

Activitat 2: 
 
- Puzle sobre les centrals convencionals 
 

- Infografies per a cada 
alumne. 

- Donettes 
Distribució dels grups.  
Les infografies tenen 3 
nivells de complexitat, 
que es distribueixen 

segons les capacitats 
de cada membre del 

grup. 

45 minuts 
Aula. 

Grups de treball 
assignats. 

CD5 

Activitat no 
avaluable. 

El membre de 
l’equip que surt 
a exposar les 

conclusions de 
cada central, rep 
10 punts per al 

grup 

Activitat flexible 1: 
 

- Introducció al prestigi 
 

- Treball de recerca: que va passar? 
Que recorden els nostres pares? 
Recerca d’imatges impactants i 
perquè? 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 i 2. 

15 minuts 
introducció al 

aula. 
 

S’estimen uns 
20-30 minuts 
per realitzar 

aquest treball. 

Aula. 
Cada alumne ocupa 
el lloc assignat per la 

introducció. 
 

Es pot iniciar al aula, 
però està pensada 

per fer a casa 

CD5 

La realització 
atorga 5 punts 
individuals i el 

10% de la 
puntuació final 

individual. 

Activitat flexible 2: 
 

- Presentació del accident de 
Chernovyl. 

- Visionat del vídeo Eurovisió 2011-
Ukraina. 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 

Comentari 1 i 2. 10 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD5 
Activitat no 
avaluable 
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Activitat flexible 3: 
 
- Respondre les preguntes inicials de la 

presentació, sobre classificació de les 
centrals convencionals (tèrmiques 
combustió, nuclears i 
hidroelèctriques), descripció, 
funcionament i avantatges i 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Preguntes impreses (si 

cal) 

Comentari 1 i 2. 

S’estimen uns 
20-30 minuts 
per contestar 

totes les 
preguntes, 

amb ajuda dels 
apunts 

A casa 
CD4 
CD5 

La realització 
atorga 5 punts 

individuals 

Sessió 3: EPISODI III. CENTRALS ALTERNATIVES: SOLARS, EÒLIQUES i D’ALTRES MINORITARIES 
Aquesta sessió es dedicarà a deduir com funcionen les centrals alternatives, les seves avantatges i inconvenients, en base a el ja après sobre les centrals convencional. 
Les centrals a estudiar seran les centrals alternatives majoritàries (solars i eòliques) i les minoritàries (biomassa, undiomotrius, mareomotrius i geotèrmiques). 

Activitat 1: 
 
- Visualització i explicació Episodi III 

d’ENERGY WARS  
- Resum classificació centrals 

elèctriques i de cada central 
convencional. 

- Reunió de grups 

- Presentació 
- Ordinador 
- Projector 

Comentari 1 i 2.. 20 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat. 

CD4 
CD5 

Activitat no 
avaluable 

Activitat 2: 
 
- Resolució del problema.  
- Centrals elèctriques alternatives 

- Formularis impresos (un 
per grup) 

- Robot solar, maqueta de 
aerogenerador. 

Distribució dels grups.  40 minuts 
Aula. 

Grups de treball 
assignats. 

CD6 

Activitat no 
avaluable. 

El membre de 
l’equip que surt 
a exposar les 

conclusions de 
cada central, rep 
10 punts per al 

grup. 

Activitat flexible 1: 
 
- Respondre les preguntes inicials de la 

presentació, sobre classificació de les 
centrals alternatives, descripció, 
funcionament i avantatges i 
inconvenients de les tres centrals 
convencionals. 

 Comentari 1 i 2. 

S’estimen uns 
20-30 minuts 
per contestar 

totes les 
preguntes, 

amb ajuda dels 
apunts 

A casa CD6 
La realització 
atorga 5 punts 

individuals 

Sessió 4: EPISODI IV: GRAN PROVA FINAL-ESCAPE ROOM 
Aquesta sessió es dedicarà a realitzar un repàs general del que s’ha après a través d’un escape room. 
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Activitat 1: 
 
- Visualització i explicació episodi IV 

d’ENERGY WARS  
- Classificació general dels grups. Grup 

guanyador i lliurament de premis i 
pregunta final del examen. 

- Explicació escape room  
- Formació de grups 

- Presentació  
- Projector 
- Ordinador 
- Material escape room 
- Premis i pregunta 

Les preguntes del 
escape room tenen 

diferents nivells.  
Els grups els realitzen 

els alumnes. 

15 minuts 

Taller de Tecnologia. 
En grups de 4-5 

persones. 
CD1 al CD6 

Activitat 
avaluable a la 

prova final. 

Activitat 2: 
 
- Escape room 

- Material i proves escape 
room. 

20 minuts (10 
minuts per 

central) 

Sessió 5: PROVA ESCRITA 
Aquesta sessió es dedicarà a la realització del examen de la unitat didàctica 

Activitat 1:  
 
- Prova escrita 

- Exàmens impresos. 
(ordinari i flex) 

Comentari 1.  
Es realitza un examen 
adaptat pel alumnes 
de grup flexible amb 

necessitats especials. 

50 minuts 
Aula. 

Cada alumne ocupa 
el lloc assignat 

CD1 al CD6 80% 

COMENTARIS: 

2) La distribució dels alumnes a l’aula ja està pensada per optimitzar l’atenció a la diversitat en activitats d’explicació per part del docent.  
3) Els grups per la gamificació seran heterogenis i de tres membres. Es realitzaran de manera que cada un dels alumnes tingui un nivell d’aprenentatge o coneixement 

diferent.  

RELACIÓ AMB LES ALTRES ASSIGNATURES I COMPETÈNCIES DEL NIVELL: 
 
En aquesta unitat didàctica no s’ha produït cap interacció amb d’altres matèries. 
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Annex 3: Presentacions temari 
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Annex 4: Presentacions Energy Wars 

Primera sessió 
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Segona sessió 
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Tercera sessió 
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Quarta sessió 

Primera presentació 
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Segona presentació 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



La gamificació a prova. Implantació i estudi del resultats obtinguts de la gamificació versus les metodologies tradicionals 
 Annexes pàgina 51 de 85 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



La gamificació a prova. Implantació i estudi del resultats obtinguts de la gamificació versus les metodologies tradicionals 
 Annexes pàgina 52 de 85 

 
 

 



La gamificació a prova. Implantació i estudi del resultats obtinguts de la gamificació versus les metodologies tradicionals 
 Annexes pàgina 53 de 85 

Annex 5: Recursos materials 

Maqueta senzilla del conjunt turbina alternador 
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Robot solar 
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Maqueta aerogenerador 
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Annex 6: Infografies 

 



CENTRALS TÈRMIQUES DE 
COMBUSTIÓ

ESQUEMA

A CATALUNYA

VÍDEO

6 centrals tèrmiques de cicle combinat. 
Font energia: normalment gas natural o gasoil

- Baix cost de construcció.AVANTATGES

https://sites.google.com/site/centraleselectricasgarciaperez/central-trmica-de-combustin

SABIES  QUE . . .
El 19 de novembre de 2002, es va 

enfonsar a la costa gallega el PRESTIGE, 

amb més de 76.000 tones de fuel.

Va ser el tercer 

accident més costos 

de la història.

MÉS INFO

Font: http://icaen.gencat.cat

Font: https://es.wikipedia.o 
rg/wiki/Anexo:Centrales_t 
%C3%A9rmicas_en_Espa% 
C3%B1a#Catalu%C3%B1a

Font: http://www.ccma.cat/tv3/ala 
carta/quequicom/qqc-i-lenergia- 
cap-1/video/4842591/ 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta 
/quequicom/lenergia-2on- 
cap-/video/5248291/ 

- Alt rendiment energètic en 
centrals de cicle combinat
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INCONVENIENTS
- Emissió de gasos contaminants i partícules sòlides= efecte hivernacle i pluja 
àcida.

- Acidificació de rius i mars.
- Vessaments de petroli i hidrocarburs al mar= Marees negres

- Impacte visual de les mines, i refineries.

FONTS  D ' ENERGIA:  Carbó, fuel oil, gas natural...

https://www.youtube.com/watch?v=Apg_aEwvzGM
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-lenergia-cap-1/video/4842591/
http://www.bbe.es/cas/ciclo_combinado.aspx


CENTRALS 

NUCLEARS

Isotops radioactius : 

Urani i Plutoni

Emeten radioactivitat 
transformant-se  en elements 

menys pesats..

Bombardejar el 
nucli amb 

neutrons

LES

COMBUSTIBLE

DIAGRAMA

REACTOR NUCLEAR

Col·lisions i trencament dels 

àtoms i creació d'àtoms d'altres 

elements

Reacció en 

cadena

ÀTOMS es 

transformen en 

ENERGIA

S'allibera 

RADIACIÓ
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S'han produït dos grans accidents a centrals 

nuclears: 

* 26 abril de 1986: 

Chernóbil 

SABIES QUE... VIDEOS

Funcionament central nuclear: 
https://www.youtube.com/watch?v=4A3fFSlAo-c 

https://www.youtube.com/watch?v=-laHe-s9S8o 

http://www.anav.es/ca/anav-ca/esquema/ 

https://www.youtube.com 

/watch?v=nMZJ7ABkvRw: 

Com funciona una central nuclear? 

VALORACIÓ

AVANTATGES
* Alternativa als combustibles 

fòssils i a la seva contaminació 

* Elevat rendiment

INCONVENIENTS
* Problemes d'emmagatzematge de residus 

radioactius 

* Elevat cost de les instal·lacions i el seu 

manteniment 
* Altament contaminant si es produeixen 

http://educacion.practicopedia. 

lainformacion.com/fisica-y- 

quimica/como-funciona-una- 

central-nuclear-12790 * 11 de març de 2011: 
Fukushima

FISSIÓ NUCLEAR

A CATALUNYA

3 actives (gris) 

1 desmantallament 
(blau)

Font:https://ca.wikipedia.org/wi 
ki/Central_nuclear

https://www.youtube.com/watch?v=nMZJ7ABkvRw
https://www.youtube.com/watch?v=nMZJ7ABkvRw
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/fisica-y-quimica/como-funciona-una-central-nuclear-12790
https://www.youtube.com/watch?v=NT9GFoRbnfc
http://www.atom-aktuell.de/tl_files/atom/img/content/isar.jpg


ENERGIA EÒLICA

FONT D'ENERGIA
Força del vent. 

AEROGENERADORS

ROTOR: pales unides en una 

boixa. 

 

NAVETA o GÒNDOLA: 

Mutiplicador. Acondiciona la 

velocitat del gir del rotor amb 

la que necessita l'alternador 
per transformar l'energia 

mecànica en elèctrica. 

Es mou depenent d'on bufa el 
vent (estació meteorològica) 

 

TORRE: Suporta la naveta i 
manté elevat el rotor.

POTÈNCIA DEL 
AEROGENERADOR

Depèn de: 

   

- Velocitat del vent 
- Àrea que abracen les 

pales 
- D'un coeficient propi del 

aerogenerador. 

INCONVENIENTS

- Generació de sorolls. 
- Producció discontinua. 

- Impacte visual.. 

PARCS EÒLICS
Els parcs eòlics estan 

formats per 
aerogeneradors.

CURIOSITAT
Els aerogeneradors són de color blanc, per minimitzar l'impacte visual. 

No es pinten de blau o verd, per no confondre a la fauna.

Font: 
https://eolicc.word 

press.com/els- 
aerogeneradors/

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY

https://www.youtube.com/watch?v=CiLPgUYwG6s

AVANTATGES

- No emeten contaminants 
ni generen residus 
perillosos. 
- Font energètica gratuïta. 

- Regeneració natural de 

l'energia. 

- Cost manteniment baix.

MÉS INFORMACIÓ
http://energiadoblecero.com/e 

nergias-renovables/energia- 

eolica/componentes-de-un- 

aerogenerador 
. 
https://www.energias- 
renovables.com/eolica/objetivo 

-prolongar-la-vida-util-de-los- 
20170531 
. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY
https://www.youtube.com/watch?v=CiLPgUYwG6s
http://energiadoblecero.com/energias-renovables/energia-eolica/componentes-de-un-aerogenerador
https://www.energias-renovables.com/eolica/objetivo-prolongar-la-vida-util-de-los-20170531


Centrals hidroelèctriques
1 . )   F O N T  D ' E N E R G I A
       Salts d'aigua  2 . )   C O M  F U N C I O N E N ?

L'aigua baixa d'un nivell superior

per una canonada fins a la turbina

que gira i acciona l'alternador.

3 . )   D I A G R A M A  D E  F U N C I O N A M E N T  

4 . )  C A R A C T E R Í S T I Q U E S

5 . )  M É S  I N F O
FUNCIONAMENT: 

https://hidroenergia.wordpress.com/parts- 

duna-central-hidroelectrica/  

http://www.unesa.es/sector- 

electrico/funcionamiento-de-las-centrales- 

electricas/1347-central-hidroelectrica 

VIDEO: 

Programa Que, qui com: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=wOETQ3ylMto 

http://tecnologiasruben.weebly.com/centrales-hidroeleacutectricas.html

https://www.youtube.com/watch? 

v=Xx_Lxg4hCjc

* Elevat cost de construcció, però manteniment més 

barat. 

* La potència generada elevada si es disposa de cabal 

d'aigua constant i un bon desnivell des de 

l'embassament a la turbina.

V I D E O

5 . )  S A B I E S  Q U E . . .

L'energia hidràulica ja s'usava fa més 

de 2000 anys pels grecs, per moldre 

el blat. 
https://enciclopedia-joskat.webnode.es/products/la- 

tecnica-en-la-edad-media/ 

Molí de l'edat mitjana

6 . )   V A L O R A C I Ó

AVANTATGES: 

* Energia neta sense emissions 

atmosfèriques 

* Cost de manteniment no 

elevat

INCONVENIENTS: 

* Pertorbacions en els sistemes 

aquàtics. 

* Possibles inundacions. 

* Impacte visual. 

* Cost de construcció elevat.

https://www.youtube.com/watch?v=Xx_Lxg4hCjc


Tipus

1) Solar tèrmiques: a) De torre 

                                     b) Col·lectors cilíndrics parabòlics 

2) Solars fotovoltaiques

1a) Centrals tèrmiques solars de torre

Diagrama

Centrals solars

hope message

inspirational 
sayings

Diagrama

Font: https://solar-energia.net/energia-solar-termica/alta-temperatura

1. Els heliòstats o miralls 

reflecteixen la llum solar cap a 

la torre. 

2. A la torre es troba un fluid 

que s'escalfa i circula cap a la 

caldera. 

3. Es genera vapor d'aigua que 

mou la turbina. 

4. Un altre circuit converteix el 

vapor en aigua novament.

1b) Col·lectors cilíndrics parabòlics

Diagrama
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1. Concentren la radiació del sol 

en un tub, que conté 

normalment oli. 

2. El fluid transporta calor fins 

la caldera. 

3. La calor evapora aigua que 

passa per la turbina. 

4. L'alternador unit a la turbina 

produeix electricitat.
Font: http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo6f.html

2) Centrals solars fotovoltaiques

Font: https://tecnoblogsanmartin.wordpress.com/2012/02/07/central-solar- 

fotovoltaica/

1. Transformen directament la llum 

solar en energia elèctrica. 

2. Les cèl·lules fotovoltaiques  són 

dispositius formats per dos capes 

de silici. Quan s'il·luminen generen 

corrent continu de 12V. 

4. El corrent es pot consumir o 

emmagatzemar en bateries. 

5. Per augmentar el rendiment es 

col·loquen sobre un dispositiu que 

segueix la trajectòria del sol, per 

aconseguir que el sol sempre 

incideixi perpendicularment.

Valoració
AVANTATGES
* No emet contaminants ni genera residus perillosos. 

* Font energètica gratuïta. 

* Regeneració natural de l'energia 

INCONVENIENTS

* Es necessita una gran superfície. 

* Producció discontinua. 

* Baix rendiment de les cèl·lules fotovoltaiques. 

Video
https://www.youtube. 

com/watch? 

v=eP6IVGInJk0
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Font d'energia: El sol. 

Com a font de calor o de llum. 

https://www.youtube.com/watch?v=eP6IVGInJk0
https://www.youtube.com/watch?v=Smax-0GyH34


Aprofiten la pujada i baixada de 

l'aigua durant les marees per fer 

moure les turbines que accionen 

generadors elèctrics 

Altres..... 

CENTRALS ELÈCTRIQUES 

ALTERNATIVES
A part de les centrals solars i eòliques, podem trobar..... 

CENTRALS MAREOMOTRIUS

Es construeixen dics, per crear 

embassaments que retinguin 

l'aigua en plenamar.

Un altre aprofitament 

de mars i oceans: 

energia corrents 

marins.

Font: https://sites.google.com/site/tecnologia3resodenisa/2-energia- 

renovable/5--energia-de-mareomotriu.

Font: https://lapaginaenergias. 

wordpress.com/energies- 

renovables/energia- 

mareomotriu/.

Avantatges

- No emet contaminats 

ni genera residus. 

- Font d'energia gratuïta 

- Regeneració natural de 

l'energia

Inconvenients
- Inversió de construcció 

gran. 

- Producció discontinua. 

- Impacte visual i 

ambiental. 

- Alteració vida marina.

Font: http://tecnojarnedo.blogs 

pot.com.es/2012/10/energia- 

dels-corrents-marins.html.

CENTRALS UNDIMOTRIUS

Aprofita la força de les onades 

COLUMNA D'AIGUA OSCIL·LANT

Les onades 

emeten aire a 

pressió que mou 

les turbines 

CANAL CONVERGENT

Per marees suaus. 

Un canal que es va 

fent més estret i 

amplifica l'alçada de 

la cresta de l'ona. 

L'aigua va a un 

dipòsit i a una 

turbina.

Font: https://www.textoscientificos.com/en 

ergia/dispositivos-generacion-energia-olas
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CENTRALS BIOMASSA
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Biomassa: Matèria orgànica d'origen vegetal o 

animal, incloent els residus, que pot ser 

aprofitada energèticament.

- Biomassa vegetal: Residus agricoles i 

forestals. 

- Biomassa animal: Restes d'animals. 

- RSU: Residus sòlids urbans

Avantatges - Reducció dels residus als 

abocadors. 

- Minimitza residus

Inconvenients - Emissions CO2 en 

incineració

CENTRALS GEOTÈRMIQUES

L'energia geotèrmica prové de l'interior de la terra (calor) 

Funciona com una central tèrmica, substituint la 

caldera per el calor natural de la terra

Font: https://top-ten.cl/article/primera-planta-geotermica-de-sudamerica-ya-se-encuentra-en- 

operacion-en-desierto-chilenos

AVANTATGES 

- Producció constant. 

- Residus mínims.

INCONVENIENTS 

- Ubicació en llocs concrets. 

- Emissions de contaminats 

a la atmosfera 

- Contaminació aigües 

properes. 

- Deteriorament paisatge. 

- Elevat cost inicial

https://www.youtube.com/watch?v=dFFkAIJ13zI
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Annex 7: Escape Room 

Material de suport 

 

Proves 

 

 





 

 

 



QUINES SÓN LES CENTRALS 
ELÈCTRIQUES QUE APROFITEN COM A 
FONT D’ENERGIA, LA FORÇA DE LES 
ONADES? 

 

1) MAREOMOTRIUS 

5) SOLARS 

12)TERMIQUES COMBUSTIÓ 

24) UNDIOMOTRIUS 

 

 

I’RIQFJ KRJBOM ÑRB KBZKPPFQBR 

BP BI QOKQX AMP 

 



 

 

ANOMENA I COMPLETA LES PARTS (singular) 

 

 

Què és? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – E – I x O + U 
 

 



 

 

 

 



 
 

Com funcionen? 
 

Al edifici Les de contenció es centrals troba el reactor, a 

tèrmiques on de es combustió produeix la poden usar 

fissió com a nuclear del font urani, d’energia que desprèn 

el molta calor. carbó Aquesta El calor s’aprofita per 

escalfar aigua número que es que transforma en busqueu 

vapor que és mou el la turbina i genera número electricitat. 

El vapor de es torna vocals a convertir del en aigua 

refredant-lo amb aigua carbó del riu o del mar. 



FONT ENERGIA CENTRAL.... PRIMARIA SECUNDARIA RENOVABLE NO 
RENOVABLE CONVENCIONAL ALTERNATIVA 

       

Valor 
associat 

Número de 
vocals 4 2 3 4 2 1 

 

 

VALOR CENTRAL + PRIMARIA – SECUNDARIA – RENOVABLE + NO RENOVABLE x 
(CONVENCIONAL o ALTERNATIVA 



Centrals elèctriques



ANOMENA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(A x E) -I- O- U 

CENTRALS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _     

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CENTRALS  
TÈRMIQUES 

_ _ _ _ _ _     _ _ 

 _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Annex 8: Exercicis suport 

 



CENTRALS 

NUCLEARS

AVANTATGES INCONVENIENTS
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CENTRALS EÒLIQUES

AVANTATGES INCONVENIENTS
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Font d'energia: 



CENTRALS  SOLARS

AVANTATGES INCONVENIENTS
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Centrals tèrmiques solars de torre

Col·lectors cilíndrics parabòlics

Centrals solars fotovoltaiques



CENTRALS  ELÈCTRIQUES 

ALTERNATIVES (2)
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Biomassa

Geotèrmica
Font d'energia: 

Avantatges: Inconvenients:

Avantatges: Inconvenients:



CENTRALS  ELÈCTRIQUES 

ALTERNATIVES (1)
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Mareomotrius

Undimotrius

Columna d'aigua oscil·lant

Canal convergent

Font d'energia: 

Avantatges: Inconvenients:

Avantatges: Inconvenients:
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Annex 9: Prova final 

Prova ordinària 

 

Examen Tecno 2n ESO. Curs 2017-2018. Energia. 

Nom:       Grup: 

Data: 

 

1)-Què és la energia?(0,5p) 

 

 

2) Omple el quadre adjunt: (1,5p-0,5 cada una) 

Central Font energia 

P
ri

m
àr

ia
 

S
e

cu
n

d
a

ri
a

 

R
e

n
o

va
b

le
 

N
o

 
re

n
o

va
b

le
 

C
o

n
v

en
c

io
n

al
 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

 

Hidroelèctriques        

Nuclear        

Solar        

 

3) Turbina alternador (1,5p): 

 a) Parts importants 

 

 b) Per a què serveix? Quina funció té? 
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4) Què és un transformador? Per a què serveix?(1p) 

 

 

 

5) De la central del dibuix, explica: 

a) Quina central és?(0,5p) 

 

 

b) Quina és la seva font 

d’energia?(0,5p) 

 

 

 

c) Com funciona? (1p) 

 

 

 

 

d) Enumera almenys un avantatge i un inconvenient.(1p) 
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6) Dels següents dibuixos, explica: 

a) Què és?(0,5p) 

 

b) Quina font d’energia fa servir?(0,5p) 

 

 

c) Parts importants(0,5p) 

 

 

 

 

7) Anomena 2 centrals elèctriques alternatives minoritàries i les seves fonts 

d’energia.(1p) 
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Prova flex 

 

Examen Tecno 2n ESO. Curs 2017-2018. Energia. 

Nom:       Grup: 

Data: 

 

1)-Què és la energia? 

 

 

2) Omple el quadre adjunt: 

Central Font energia 

P
ri

m
àr

ia
 

S
e

cu
n

d
a

ri
a
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e

n
o
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N
o

 r
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o
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C
o
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a
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v
a

 

Hidroelèctriques        

Solar        

 

3) Turbina alternador: 

 a) Parts importants 

 

 

 

 

 b) Per a què serveix? Quina funció té? 
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5) De la central del dibuix, explica: 

a) Quina central és? 

 

 

b) Quina és la seva font 

d’energia? 

 

 

 

c) Com funciona?  

 

 

 

 

6) Dels següents dibuixos, explica: 

a) Què és? 

 

b) Quina font d’energia fa servir? 

 

 

c) Parts importants(0,5p) 

 

 

 

 


