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1. L’ENERGIA ARA: COM LA PERCEBEM I COM LA TRACTEM.
TENIM CONSCIÈNCIA DEL NIVELL DE CONSUM? L’USEM DE
FORMA ADEQUADA?
Activitat 1.1. El nostre consum energètic
Pots consultar els apartats 1.1, 1.2, 1.3 del document de referència
renovables: L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies

Veiem d’allò més normal poder gaudir d’aigua calenta a la nostra llar, o bé la possibilitat
d’il·luminar-la a qualsevol hora del dia gràcies a la il·luminació artificial. La tecnologia i la
transformació de l’energia han proporcionat a l’ésser humà gran quantitat de comoditats i de
serveis que percebem com naturals però que no ho són. I tampoc són de franc!
T‘has plantejat mai quin és el teu consum energètic diari? I a què equival aquesta energia? T’has
plantejat mai reduir el teu consum energètic?
La finalitat d’aquesta activitat és mirar-se de prop diversos aparells de consum i ser
conscients del seu consum energètic, per després fer-ne una valoració i aplicar mesures
d’estalvi energètic o de millora de la seva eficiència.
Alguns aspectes d’aquesta activitat poden ser una mica feixucs, però segur que ens seran útils
per conèixer de prop quin paper té l’energia en la nostra vida diària.
En aquesta activitat estudiaràs, d’entrada, el consum energètic de quatre aparells que solen ser
quotidians: Aparells d’il·luminació, la nevera, l’ascensor i el cotxe.
Consideracions sobre la terminologia utilitzada
Com sabem, l’energia no es crea ni es destrueix sinó que es transforma. En conseqüència, no
és estrictament correcte dir que “consumim energia”. En tot cas “usem l’energia “ (l’energia
química del petroli, l’energia elèctrica, l’energia del sol, etc.). El que sí que consumim són
combustibles fòssils, dels que anem reduint les reserves. Ara bé, en aquest text, per
considerar-ho aclaridor, s’ha utilitzat a vegades el terme consum d’energia per mesurar la
despesa energètica que comporta un ús o usos determinats; per exemple, el consum
energètic d’una llar, el consum d’energia per transportar aliments o mercaderies, etc.
Altrament, dir l’ús energètic d’una llar o l’ús d’energia per transportar aliments podria
confondre’s amb l’energia final aprofitada.
També s’ha utilitzat en alguna ocasió el terme “generar o produir energia elèctrica”, per
exemple amb un aerogenerador, en comptes de “transformar energia eòlica a energia
elèctrica”, en considerar que aquesta expressió estricta resultaria llarga i enfarfegada i, atès
el context en que s’utilitza, el concepte físic no queda desvirtuat.
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Consideracions sobre les unitats de mesura
En aquest text, per fer-lo més aclaridor, s’utilitzen els termes joule químic (Jq), joule
tèrmic (Jt), joule elèctric (Je) i joule mecànic (Jm), tot i que no són normatius. Amb
aquesta notació es vol indicar el tipus d’energia considerada.

Fig.1 Lluminària

Fig.2 Aparcament de vehicles

1.1.1. Càlcul del consum energètic
a. Instal·lació d'il·luminació
Consums amb la tipologia actual dels elements d’il·luminació
Et proposem que estudiïs el consum d’energia elèctrica diària de la instal·lació d’il·luminació de
casa teva.
Normalment, a les llars hi ha diferents tipus de làmpades. Cada tipus de làmpada té unes
característiques de funcionament i de consum diferents.
Omple les taules amb les dades de consum elèctric en il·luminació de cada estança de casa teva.
Per fer-ho, hauràs d’esbrinar el tipus de làmpada en cada cas, quina potència consumeix i
estimar aproximadament el temps què estan enceses. Si hi ha làmpades que estan enceses temps
diferents, tingues-ho en compte.

Important! No manipulis les làmpades. Demana la informació a les persones adultes de casa
teva i, si és necessari, que siguin elles qui les manipulin.
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Per prendre les dades et proposem el model de taula següent:
CUINA
Tipus
de
làmpada
Tub
Fluorescent
Halògena
Fluorescent
compacta
LED

Nombre de
làmpades

Potència
unitària (W)

Potència
grup (W)

1

36

3

del

Temps
de
funcionament
diari mitjà (h)

Energia
elèctrica
diària consumida
(kWh)

36

4

0,14

50

150

1

0,15

2

15

30

4

0,12

2

10

20

2

0,04

TOTAL

0,45

Taula 1.1

SALA D’ESTAR
Tipus
de
làmpada

Nombre de
làmpades

Potència
unitària (W)

Potència del
grup (W)

Temps
de
funcionament
diari mitjà (h)

Energia
elèctrica
diària
consumida
(kWh))

Halògena

3

50

150

1

0,15

2

15

30

4

0,12

2

10

20

2

0,04

Fluorescent
compacta
LED
TOTAL

0,31

Taula 1.2

Un cop hagis fet el càlcul per a totes les estances de la casa, fes un resum seguint el model
següent:
CONSUM AMB LA TIPOLOGIA INICIAL DELS ELEMENTS D'IL·LUMINACIÓ
Cambra

Energia
elèctrica
consumida (kWh)

diària Nº de dies a l'any

Energia elèctrica anual consumida
(kWh)

Cuina
Sala d’estar
Lavabo
Dormitori 1
Dormitori 2
Dormitori 2
Altres
TOTAL
Taula 1.3
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Proposta per reduir el consum elèctric
1. Fes una proposta de canvi de tipus de làmpades per reduir el consum. Per simplificar pots
suposar que canvies totes les làmpades per làmpades de baix consum o de tecnologia LED.
Incandescent

LED

Baix consum

100 W

15W

21 W

60 W

10W

12 W

40 W
8W
9W
1
Taula 1.4. Equivalència aproximada de potències per a una intensitat d'il·luminació similar

2. Elabora una nova taula per les estances amb les noves làmpades i calcula el nou consum
d’energia elèctrica per les mateixes hores d’us.
• Comenta els canvis que hi ha hagut en la tecnologia de làmpades, en aspectes estètics,
funcionals, d’estalvi, etc.
COM PARATIU DE CONSUM S AM B LA NOVA TIPOLOGIA D'ELEM ENTS
D'IL.LUM INACIÓ
CAMBRA

Energia
elèctrica
anual Energia
elèctrica
anual Estalvi d'energia elèctrica
consumida amb la tipologia consumida amb la nova anual (kWh)
inicial (kWh)
tipologia (kWh)

Cuina
Sala estar
Lavabo
Dormitori 1
Dormitori 2
Dormitori 2
Altres
TOTAL
Taula 1.5

b. La nevera
Abans de fer els càlculs relacionats amb la nevera, cal tenir en compte que la nevera és un
electrodomèstic que està endollat a la xarxa elèctrica les 24 h del dia, però no està consumint
energia elèctrica tot el temps. Les neveres (i els congeladors) són aparells que mantenen la

1

Les dades d’equivalència entre potències de les diferents tecnologies varien molt en funció de les fonts
consultades.
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temperatura del seu interior gràcies al funcionament amb intermitència d’un compressor, que és
precisament l’aparell del sistema de refrigeració que consumeix energia elèctrica.
Per fer l’estudi del consum energètic elèctric de la nevera, prèviament necessites conèixer el
temps que el compressor està funcionant. La millor manera de conèixer aquest valor és
mesurant-lo “in situ” durant 2 h (és a dir, escoltar l’activitat de la nevera durant aquest temps i
anotar els intervals durant els quals funciona el compressor). Si no t’és possible realitzar aquesta
mesura prèvia, pots fer una estimació suposant que el compressor es posa en marxa quatre
vegades cada hora durant intervals de 5 minuts.
Una forma més exacta de mesurar el consum és emprar un comptador digital d'energia endollat
entre la base de l’endoll i la clavilla de la nevera.

Fig. 3. Mesurador digital de consums elèctrics

Fig.4. Etiqueta energètica

3. Un cop coneixes el temps de funcionament de la teva nevera, respon les preguntes següents:
1. De quina potència és la nevera? Trobaràs aquesta informació a la placa d’informació
tècnica de l’aparell (sol estar en una etiqueta a la part posterior) o al manual d’instruccions.
2. Quina és la qualificació energètica de l'aparell?
3. Quin temps total diari està en marxa el compressor?
4. Calcula l’energia elèctrica total consumida en un any per la/les nevera/es de casa teva.
5. En les segones residències sovint es deixa el frigorífic funcionant contínuament, amb la
casa desocupada. Calcula, segons aquest consum anual, el número d’hores que podria estar
encesa una bombeta de baix consum de 20 W i el número de “servents” treballant a que
equivalen. A la vista dels resultats, és raonable aquest hàbit?
4. Amb les dades resultants de les teves respostes, crea i omple la taula de consum elèctric de
la nevera (o neveres) de casa teva.
c. L'ascensor
Atès que és complex calcular el consum d'un ascensor, estimarem que l’energia elèctrica
consumida per pujar i per baixar l'alçària d'un pis de 3 m d’alçada amb ascensor a una persona
de pes mitjà és al voltant de 1,7 Wh/persona i pis. Naturalment aquest valor depèn de les
característiques de l’ascensor i de la càrrega transportada.
• Fes una estimació dels desplaçaments diaris en ascensor, de pujada o de baixada, que feu a
la teva família. Per cada desplaçament, tingues en compte el número de pisos que implica el
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desplaçament. Si hi va més d’una persona, com a aproximació pots considerar que el
consum energètic és proporcional.
• Calcula l’energia elèctrica total diària que requeriu a la teva família per desplaçar-vos amb
l’ascensor i compara-la amb el número d’hores que podria estar encesa una bombeta de baix
consum de 15 W i el nombre i el temps de “servents” treballant a que equivaldria.
5. Amb les dades resultants, crea i emplena la taula de consum d’energia elèctrica diària degut
a la utilització de l’ascensor.
d. El transport
Una de les activitats humanes que utilitza molta energia en l’actualitat és el transport terrestre, ja
sigui públic (autobús, metro, tren,...) o particular (cotxe, moto,..).
Pel que fa al cotxe, és una de les màquines d’ús més estès a la nostra societat. Com bé saps, la
majoria dels cotxes que circulen avui ho fan amb motors tèrmics, que requereixen combustibles
provinents de la destil·lació del petroli (benzina o gasoil) tot i que al mercat es poden trobar
models que són únicament elèctrics.
En l’automòbil i l'autobús convencionals amb motor tèrmic, que transforma energia química
en energia mecànica, el rendiment és a l’entorn d’un 20% . El 80 % d’energia restant es perd
en forma de calor.
La potència calorífica de la benzina és d’aproximadament 32.200 kJt/litre (quilo joule tèrmic per
litre) i la del gasoil 35.900 kJt/litre. Per simplificar, en els exercicis que segueixen adoptarem
una potència calorífica mitjana única de 34.000 kJt/litre per als combustibles dels motors
tèrmics.
Pel que fa a les emissions de CO2 adoptarem el valor de 0,0733g CO2 /kJt (g de CO2 per cada
kJt obtingut en la combustió), que correspondrà a 0,0733x34.000=2.492,0g CO2 emesos per
cada litre de combustible cremat.
Partint de les dades anteriors, de la taula 1.6, es dedueix la despesa d’energia química de
combustible i les emissions de CO2 per km recorregut i per passatger per a un cotxe particular
en zona urbana i en interurbana. S’ha suposat un consum de 10,0 l/100 km en zona urbana i de
6,5 l/100 km en desplaçaments interurbans, amb el vehicle ocupat per 1 sola persona.
Quant a l’autobús urbà i interurbà, les dades de la taula corresponen a un valor mitjà, a partir de
consums globals de combustible de les flotes, comptabilitzant distàncies i número de passatgers
per a tots els dies de la setmana i totes les franges horàries. El consum per passatger varia
fonamentalment en funció de l’ocupació de l’autobús i, per tant, molt influït per altres factors
com si és dia laborable o festiu i la franja horària, on el factor d’ocupació varia moltíssim.
Consum
Potència
combusti calorífica/litre
ble (l/100 (kJt/l)
km)
Cotxe particular urbà
(1 passatger)
10

34.000

Energia
química Emissió CO2 Emissió
CO2
emprada
(g CO2/litre) (g CO2/km.passatger)
(kJt/km.passatger)

3.400

2.492

249
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Cotxe
particular
interurbà
(1 passatger)
6,5
Autobús urbà
Autobús interurbà
Taula 1.6

34.000

2.210
1.780
644

2.492

162
125
45

Es pot observar que en l’autobús urbà el consum per passatger és elevat degut a una ocupació
mitjana baixa (pes propi del vehicle) i també per un rendiment baix del motor degut a un règim
de funcionament molt variable. En l’autobús interurbà l’ocupació i el rendiment s’han suposat
superiors. Cal destacar que l’autobús urbà és un mitjà de transport públic amb altres beneficis
per a la ciutadania, com fer possible la connexió entre zones en les quals no és possible un mode
de transport alternatiu, o beneficis associats a la descongestió i la millora de la qualitat de l’aire
derivada de la disminució d’altres modes de transport privats.
En aquesta activitat, seguint el model de les taules 1.7 i 1.8, has de suposar que realitzes un
trajecte (una part en zona urbana i altra en interurbana) i comparar les despeses energètiques i
emissions de CO2 segons si es fa en cotxe particular o en autobús. Pots establir, al teu criteri, el
consum de combustible cada 100 km del cotxe particular, ocupat per un sol passatger, segons la
informació que disposis de vehicles coneguts.
Recorregut
(km)

Consum
combustible
(l/100 km)

Consum
total
combustible
(l)
[A]

Cotxe particular
urbà (1 passatger)
Cotxe particular
interurbà
(1 passatger)

Potència
calorífica/litre
(kJt/l)
[B]

Energia química
emprada
(kJt)
[A]x[B]

Pèrdua
energia
(kJt)
[A]x[B]x0,80

Emissió CO2
(g CO2/litre)
[C]

34.000

2.492

34.000

2.492

Emissió
total CO2
(g
CO2)
[A]x[C]

Taula 1.7
Recorregut
(km)
[A]
Autobús urbà
Autobús
interurbà

Energia química
unitària emprada
(kJt/km.passatger)[B]

Energia química total
emprada (kJt)
[A]x[B]

Pèrdua energia
(kJt)
[A]x[B]x0,80

Emissió CO2
(g CO2/km.passatger)
[C]

1.780

125

644

45

Emissió total
CO2 (g CO2)
[A]x[C]

Taula 1.8

Ara es parla molt de les emissions de CO2 de cada marca i model de cotxe. Sabent que la
combustió d'1 litre de benzina produeix aproximadament 2.492 g de CO2, calcula el consum de
benzina per cada 100 km d’un cotxe que la publicitat diu que emet 120 g/km. I el d’un cotxe
que n’emet 160? El fet que un cotxe consumeixi un litre cada 100 km més que un altre model,
quants grams de CO2 per kilòmetre emet més que l’altra?
1. Quines conclusions treus dels resultats obtinguts?
2. Quins avantatges i quins inconvenients opines que té el fet de moure’s amb transport públic?
3. Consideres que hi ha consciència del cost energètic que representa que un autobús, amb la
freqüència de pas prefixada, circuli gairebé buit? i del grau de benestar que aporta?
4. En l’actualitat, existeixen altres tipus d’autobusos amb tecnologies més eficients i
respectuoses amb el medi ambient? Esbrina-ho!
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3.

Explica breument el funcionament, els avantatges i els inconvenients d’una de les
tecnologies que has trobat en l’apartat anterior.

1.1.2. Conclusions
Com perceps el teu consum energètic ? Pots reduir-lo?
1. Reflexiona sobre els resultats obtinguts en aquesta activitat. Escriu una llista de deu possibles
accions relacionades amb l’estalvi energètic que creus que podries realitzar; prioritza de la més
fàcil a la més difícil de dur a terme.
2. Formeu grups de cinc. Compartiu, compareu i debateu les vostres conclusions. Com a
resultat del debat en grup, redacteu una nova llista amb les deu conclusions del vostre grup,
també prioritzades de la més fàcil a la més difícil.
3. Reflexioneu: quins efectes tindria que el preu del kWh augmentés a mesura que el nivell de
consum creix?
4. Seguint el que us indiqui el/la vostre/a professor/a, exposeu amb claredat les conclusions del
vostre a la resta de companys i companyes de classe. Mentre els altres grups ho exposen,
estigues atent i anota allò que t’agradaria comentar sobre les seves aportacions.
5. En finalitzar el torn de paraula de cada grup, exposeu les vostres observacions i comenteu-les.
6. Debateu sobre el ritme de consum energètic actual al nostre planeta: què en penseu? És
equitatiu a tots els països? Què creieu que es podria fer per millorar la situació? Coneixeu
alternatives energètiques que podrien substituir a les actuals fonts d’energia no renovables?

Activitat 1.2. Consum de proximitat o de llunyania?
Pots consultar l’apartat 1.3 del document de referència “Les energies renovables:
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”
1. Llegeix atentament l'article sobre els productes “km 0”. Escriu un guió amb les deu idees
principals exposades i una llista de cinc avantatges i cinc inconvenients de la comercialització
dels productes de proximitat front la comercialització internacional de productes alimentaris.
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Font: http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/pe_petitesaccions_baixa.pdf [Gener 2016]

2. Cerca els aliments d’un àpat amb productes que hagin hagut de ser transportats des de
distàncies considerables. Pots utilitzar el model de la taula següent que conté un exemple
d’àpat complet, format per una amanida d’alvocat, tomàquet i arròs (primer plat), peix (segon
plat) i mango (postres). Els valors unitaris del consum d'energia primària per a transportar 1 kg
d’un producte alimentari la distància d’1 km són molt variables (depenen molt del tipus de
camió, vaixell o avió i de les distàncies). En aquesta taula s’han adoptat per als kJ/kg·km uns
valors mitjans, que s’han de considerar com una dada de referència. Observa i comenta les
diferències d’energia unitària segons els mitjans de transport utilitzats (camió, vaixell,
ferrocarril i avió).
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PRODUCTE

DISTÀNCIA
TRANSPORT
km

PES
PER
ÀPAT
I
PERSONA
kg

MITJÀ DE
TRANSPORT

ENERGIA
PRIMÀRIA
UNITÀRIA PER
TRANSPORT
kJ/(kg.km)

ENERGIA
CONSUMIDA
EN
EL
TRANSPORT
kJ

ENERGIA
CONSUMIDA EN
EL TRANSPORT
kcal

ENERGIA
APORTADA
PELS
ALIMENTS
kcal

ENERGIA
CONSUMIDA
EN
TRANSPORT
RESPECTE
ENERGIA
APORTADA

Alvocat
(Kenya)

6.000

0,10

Vaixell

0,6

360

86

173

Tomàquet
(Holanda)

1.500

0,08

Ferrocarril

1,0

120

29

20

Arròs
(Cambodja)

10.000

0,08

Vaixell

0,6

480

115

216

Peix
(Galícia)

1.000

0,20

Camió

4,6

920

221

320

Mango
(Mèxic)

9.500

0,10

Avió

29,5

28.025

6.726

49

TOTAL

29.905

7.177

778

9a1

Taula 1.9

3. Organitza ara un àpat amb productes de proximitat. Cerca als voltants de la zona on vius
botigues on es venguin cinc productes alimentaris de proximitat (km 0). Omple la taula següent
amb la informació d’aquests nous productes:

PRODUCTE

DISTÀNCIA
TRANSPORT
km

PES
PER
ÀPAT
I
PERSONA
kg

MITJÀ DE
TRANSPORT

ENERGIA
PRIMÀRIA
UNITÀRIA PER
TRANSPORT
kJ/(kg.km)

ENERGIA
CONSUMIDA
EN
EL
TRANSPORT
kJ

ENERGIA
CONSUMIDA EN
EL TRANSPORT
kcal

ENERGIA
APORTADA
PELS
ALIMENTS
kcal

ENERGIA
CONSUMIDA
EN
TRANSPORT
RESPECTE
ENERGIA
APORTADA

TOTAL

Taula 1.10

4. Compara els resultats dels càlculs fets amb els productes “habituals” amb els obtinguts dels
productes de proximitat. Redacta un informe amb les teves conclusions.
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2. LES RESERVES DELS COMBUSTIBLES NO RENOVABLES
S’ESGOTEN
Activitat 2.1. Consums d'energia en el món a l'actualitat i la seva evolució des
de la revolució industrial
Pots consultar els apartats 2.1 i 2.2 del document de referència “Les energies renovables:
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”
Les reserves energètiques de les fonts d’energia fòssil més explotades actualment per l’ésser
humà s’estan exhaurint. Des de fa ja més de tres dècades, aquest problema, d’abast mundial, ha
esdevingut objecte d’estudi. Actualment és molt comú sentir parlar de les reserves energètiques
que queden, el temps que trigaran a exhaurir-se, les noves tècniques d’extracció...

a)
b)
Fig.5 Activitats extractives. a) Petroli b) Urani c) Carbó

c)

En aquesta activitat et proposem que investiguis i treguis les teves conclusions sobre l’actual
ritme de consum de combustibles fòssils en el nostre planeta, les reserves existents i les
conseqüències que se’n deriven.
Qüestions:
1. Estem en un canvi d’Edat? S’ha passat per “l’Edat de Pedra”, “Edat dels Metalls”... i ara
s’està al final de l’Edat del Foc en que la combustió ha estat la base de gairebé tots els processos
(cremar llenya, cremar carbó vegetal, cremar carbó mineral, cremar petroli, cremar gas...)? Ara
s’inicia l’Edat del Sol (Energia termosolar, fotovoltaica, eòlica, hidroelèctrica, de les ones ...)?.
Reflexiona-hi i posa exemples que puguin donar suport a l’afirmació: “en l’estadi actual la gran
majoria de processos energètics es basen en la combustió”. Detalla-ho per a àmbits tèrmics, de
mobilitat i per a generació d’electricitat.
2. Actualment són homogènies les unitats utilitzades per a la mesura de les reserves dels
combustibles fòssils? Amb les dades aportades pels mitjans oficials, consideres que és fàcil
relacionar les reserves que resten de combustibles fòssils amb el consum que se n’està fent, de
forma que es pugui conèixer el termini fins al seu exhauriment? Exposa les diverses unitats
emprades actualment, que fan que les dades siguin confuses.
3. Quin avantatge té la utilització d’unitats de potència (GW) per expressar el consum energètic
anual?
4. Comenta l’evolució de la població mundial des del 1 800 fins a l’actualitat
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5. Com ha crescut el consum mundial d’energia en els darrers 30 anys? Quin percentatge
correspon a les renovables?
6. Comenta l’evolució dels consums dels diversos combustibles fòssils entre l’any 1800 i
l’actualitat
7. En quins països hi ha hagut l’increment més gran de consum de carbó en els darrers anys?
8. Quins percentatges de les reserves de petroli, gas i carbó s’han consumit en els últims 200
anys?
9. Quines són les reserves actuals de combustibles fòssils i Urani? Quines són les més
abundants?
10. El consum d’energia nuclear, quin percentatge representa actualment respecte el consum
total d’energia? Les reserves d’Urani, quin percentatge representen respecte el total de reserves
de fonts d’energia no renovable existents actualment? Aquestes reserves, poden substituir el
consum dels altres combustibles fòssils?

Fig.6 L'escalfament global i els efectes del canvi climàtic

11. El ritme actual de consum de combustibles fòssils és coherent amb el de les descobertes de
noves reserves? Argumenta la teva resposta.
12. Què opines de com s’han mesurat les reserves de combustibles fòssils? S’ha estat fent amb
criteris raonables?
13. Estem transitant o s’ha superat el zenit o peak oil del petroli?
14. Comenta l’evolució dels preus dels combustibles fòssils a l’actualitat.
15. Explica què és la TRE (Taxa de retorn energètic)?
14. Què és el fracking? Quin és el seu rendiment respecte altres processos d’extracció? Esbrinaho i redacta un petit informe.
15. Quina ha estat l’evolució de la TRE dels combustibles fòssils en els darrers 100 anys? Què
n'opines?
16. Quina és la TRE en el fracking, les sorres bituminoses, els petrolis ultrapesants i les
extraccions a grans profunditats marines (denominats recursos “no convencionals”)? Quina és la
teva opinió respecte els resultats que has obtingut? Raona la teva resposta
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17. Per què creus que són rendibles econòmicament aquests tipus d’ extraccions amb la TRE tan
baixa?
18. Per quin motiu les energies no renovables (concentrades) han prevalgut fins aquest moment
per sobre de les renovables (difuses)?
19. En quines etapes dels tres últims segles relacionaries les fonts d’energia difusa i les fonts
d’energia concentrades? Elabora un eix cronològic on es visualitzi aquesta idea.
20. Comenta l’eix cronològic que has elaborat. Quin creus que va ser el moment històric que
provocà l’inici de l’ús preferent de les fonts d’energia fòssil respecte les que no ho són? Explica
què va passar.
21. Quan es pot considerar que arrenca l’ús
combustible i amb quina aplicació?

intensiu de combustibles fòssils? Amb quin

22. A partir de la Segona Guerra Mundial, de quins combustibles fòssils s’incrementa
exponencialment el consum i en quines aplicacions?
23. Comenta el gràfic de les descobertes anuals de petroli en el món i de la seva producció i
consum.
24. Observa els diagrames d’exhauriment de les energies no renovables i comenta’ls.

Activitat 2.2. Les fal·làcies
Pots consultar l’apartat 2.3 del document de referència “Les energies renovables:
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”
1. Creus que el model energètic actual afronta decididament l’exhauriment dels combustibles
fòssils? Els mitjans de comunicació informen habitualment d’aquest tema? Creus que la
informació que es dóna en els mitjans és suficient i objectiva?
2. De les fal·làcies enumerades en el text, quines són les que creus que estan més esteses i
tenen més influencia en la manera en que s’utilitza l’energia i en la percepció de la situació
energètica mundial? Comenta cadascuna de les fal·làcies.

Activitat 2.3. Produccions i consums mundials de combustibles fòssils
Pots consultar l’apartat 2.4 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

Analitza la informació de les taules de l’Annex 2
“Producció i Consum mundial de petroli, gas i
carbó (2012)” elaborades per Carles Riba Romeva
[Riba-2015].

Fig.7 La crisi energètica afecta tots els països
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Respon les preguntes següents:
1. Quines regions del món són les que tenen majors produccions de cadascun dels combustibles
fòssils. Compara-les.
2. Quines són les que tenen majors consums?
3. Quines són les que tenen més desequilibri entre producció i consum, ja sigui en positiu o en
negatiu (factura exterior positiva o negativa).
4. Entre Estats Units, Espanya i Alemanya, quins país és el que té major producció de cadascun
dels combustibles fòssils. Compara-les. Quin és el que té un consum superior? Quin és el que té
més desequilibri entre producció i consum, ja sigui en positiu o en negatiu (factura exterior
positiva o negativa).
5. Es pot afirmar que entre uns pocs països del món produeixen més del 50% del combustibles
fòssils? Justifica-ho.
6. És cert que diversos països desenvolupats, amb economies molt potents amb gran
dependència dels combustibles fòssils, pràcticament no en produeixen? Quins són aquests
països? Quina solució proposaries per reduir o, fins i tot, eradicar aquesta dependència
energètica?

Activitat 2.4. Relació entre renda, producció i consum de combustibles fòssils
Pots consultar l’apartat 2.4 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

Observa la taula de l’annex 3 “Renda, producció i consum de combustibles fòssils (2012)”,
elaborada per Carles Riba Romeva [Riba-2015], que relaciona renda, producció i consum de
combustibles fòssils.
De l’observació d’aquesta taula, treu-ne conclusions i respon les preguntes següents:
1. Quin és el percentatge mundial de la població d’Àsia?
2. Et sembla que hi ha molta diferència entre les rendes per càpita de les diferents regions del
món? Dóna xifres comparatives entre la més alta i la més baixa.
3. Observa el consum mitjà mundial d’energia primària per càpita. Quin percentatge correspon a
no renovables?
4. Els consums d’energia per càpita, són molt desiguals en les diferents regions del món?
Compara el consum d’Amèrica del Nord (Canadà, Mèxic i els EUA) amb el d’Europa, amb un
nivell de vida similar. Com es s’explica la diferència?
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Fig.8 L'accés a l'energia i el consum és molt desigual entre països rics i pobres.

5. Les regions d’Euràsia i d’Orient Mitjà, riques en hidrocarburs, tenen un consum per càpita alt
respecte de la mitjana mundial de fòssils?
6. Àsia i Oceania, Amèrica del Sud i Central i Àfrica, quin percentatge de consums de
combustibles fòssils i d’energia primària tenen respecte a la mitjana mundial?
7. Pel que fa al grau d’autosuficiència energètica de fòssils (percentatge de la producció sobre el
consum, %PF/CF), quines regions del món n’importen i quines n’exporten (deutores o
creditores)?
8. Quines estan en una situació més crítica?
9. La situació d’Europa, a nivell d’autosuficiència en fòssils, és bona? I la de Catalunya?
Compara les factures exteriors per compra de fòssils de diverses regions; quines conten amb els
valors extrems d’aquestes factures?
10. Quina proporció representen els 8G€ de la factura exterior de Catalunya respecte del seu
PIB? Creus que Catalunya es troba en la situació de “país amb dependència energètica? Cal
potenciar-hi la implantació de les energies renovables?

Activitat 2.5. Emissions de CO2
Pots consultar l’apartat 2.5 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

A partir de la pectura del text esmentat, respon les qüestions següents:
1.

1. Quina era la concentració (en ppm) de CO2 en l’atmosfera abans de la Revolució
Industrial? A quin nivell s’ha arribat el 2013? I amb quin increment anual?

2.

A partir de quin nivell de CO2 a l’atmosfera el sistema pot començar a desestabilitzar-se?
(Indica les teves fonts d’informació).

3.

Descriu i justifica els efectes que creus que pot tenir el canvi climàtic sobre la Terra
(inundacions, afectacions a l’agricultura pel règim de pluges...).

4.

Investiga quina és la temperatura actual mitjana de la Terra.
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5.

Si la temperatura mitjana s’incrementa 2ºC, vol dir que en qualsevol punt del planeta
l’increment serà de 2ºC? Raona la teva resposta.

6.

Segons l’estudi de Mc Glade, per poder limitar l’increment de temperatura a 2ºC quina
proporció de les reserves de combustibles fòssils es podrien explotar?

7.

La concentració de CO2 en l’atmosfera, té molta inèrcia? Per què?

8.

Creus que l’expressió “Canvi climàtic” és prou expressiva del problema que existeix?.

9.

Quines emissions diàries de CO2 es produeixen pel consum de petroli en el món?.

10.

Proposa una situació d’ús i calcula les emissions de CO2. Et proposem alguns exemples:
• Transport d’aliments diversos.
• Viatge en avió.
• Viatge en cotxe.
• Fabricació d’una ampolla de vidre.
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3. LA TRANSICIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES (TE21). NOU
MODEL ENERGÈTIC I SOCIAL
Activitat 3.1. L'energia que rebem del Sol
Pots consultar els apartats 3.1, 3.2 i 3.3 del document de referència
renovables: L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies

A partir de la lectura del text esmentat, respon les qüestions següents:
1. Quanta energia solar incideix anualment sobre la terra ferma del planeta?
2. Quanta energia tèrmica i elèctrica renovable es podria generar i aprofitar anualment amb
energies renovables, suposant un rendiment normal i raonable, del total d’energia que prové del
Sol i que incideix sobre la terra ferma? Quina relació hi ha entre la que arriba del Sol en terra
ferma i la que es podria aprofitar?
3. Aquesta energia que es podria generar, quantes vegades supera a la que s’estima que es
precisarà l’any 2050?
4. Quines reserves d’energies fòssils s’ha estimat que hi ha en la Terra.
5. Si partim del consum mundial d’energia l’any 2015, quants anys podem mantenir l’actual
model de consum energètic, basat en les energies d’origen fòssil?

Fig.9 El Sol és la font d'energia més important del planeta

Activitat 3.2. Tipus d'instal·lacions de renovables
Pots consultar l’apartat 3.4 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables.

A partir de la lectura del text esmentat, respon les qüestions següents:
1. Indica els tipus d’instal·lacions de renovables per a produir escalfor i fes-ne una breu
descripció. En quins principis es basa el funcionament de cadascuna?
2. Indica els tipus d’instal·lacions de renovables per a produir electricitat i fes-ne una breu
descripció. En quins principis es basa el funcionament de cadascuna?
3. Exposa els aspectes positius i negatius, així com l’impacte, dels diferents tipus
d’instal·lacions de renovables, en zones amb diferent grau d’urbanització (ciutats, pobles,
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camp,...). Fes tres propostes de diferents implantacions, amb els condicionants que se
t’acudeixin. Per exemple, pots considerar les possibilitats d’implantació en les zones de servitud
de carreteres (les zones de servitud són els espais lliures al costat de les carreteres, amb una
longitud a Catalunya de 12 000 km) o implantacions compartides en camps de conreu, en el
mar, etc. Per a cada proposta, comenta els pros i contres, el manteniment que requereixen, i
altres aspectes que et semblin rellevants.

Fig.10 Aprofitament de l'energia solar: plaques fotovoltaiques i plaques tèrmiques

4. Com creus que haurien de gestionar-se les instal·lacions de renovables per tal que siguin
acceptades socialment?
5. En relació amb les instal·lacions de renovables, què podries dir sobre estètica, funcionalitat i
paisatge? Se t’acut alguna idea per millorar la relació d’aquests tres factors?

Activitat 3.3. Esquema del procés de transició energètica a energies
renovables TE21
Pots consultar l’apartat 3.5 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

A partir de la lectura del text esmentat, respon les qüestions següents:
En el model sense TE21, és a dir, continuant amb el consum d’energies fòssils:
1. Quin descens en el consum de combustibles fòssils s’ha previst entre els anys 2015 i 2050?
Per quin motius hi hauria aquest descens?
2. Quin ascens en l’aprofitament d’energies renovables s’ha previst en aquest mateix període?
En el model amb TE21, és a dir amb la transició a energies renovables:
3. Per quin motiu s’ha previst efectuar la transició progressiva i total a energies renovables en
35 anys?
4. Quin descens en les necessitats totals d’energia s’ha previst entre els anys 2015 i 2050?
5. A partir del 2050 tot el subministrament energètic està previst amb renovables?. Hi ha algun
subministrament que continua amb fòssils? Per quin motiu?
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Activitat 3.4. L’energia final útil que cal generar amb renovables
Pots consultar els apartats 3.6.1 i 3.6.2 del document de referència “Les energies
renovables. L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”
Per obtenir la mateixa quantitat d’energia útil que amb fonts no renovables però a partir dels
fluxos de la naturalesa, es pot comptabilitzar pràcticament com a útil l’electricitat o la calor
generades.
A partir de la lectura dels textos esmentats, respon les qüestions següents:
1. Exposa la diferència entre energia final útil i l’energia tèrmica emprada amb els
combustibles fòssils. En les renovables, l’energia que es genera és més propera a l’energia
útil que amb els fòssils?
2. Descriu la diferència qualitativa, en termes de disponibilitat, entre l’energia primària
provinent de les fonts d’energia fòssils i l’urani i la provinent dels fluxos biosfèrics del
nostre planeta.
3. Suposa que EP1 és l’energia de pèrdues d’una central tèrmica de carbó i EP2 és l’energia de
pèrdues d’una central de transformació fotovoltaica. Des d’un punt de vista qualitatiu, quina
és més perjudicial pel medi ambient? I per l’economia mundial? Argumenta la teva
resposta.
Observa el quadre de l’Annex 1: Itineraris energètics més usuals.
Selecciona dos dels processos de transformació energètica que es detallen a l’annex 1 i fes-ne
una descripció. A títol d’exemple, descriurem el procés de com a partir de petroli s’arriba a
produir energia elèctrica a través de la generació de vapor:
•
•
•

•

•

•

Partim de 100 MJ d’energia química de petroli.
Primer es destil·la el petroli per obtenir gasoil (en aquesta fase el rendiment és del 86%; per
tant, el gasoil obtingut té una energia secundària de 100 x 0,86 = 86 MJ).
A continuació, el gasoil es crema en una caldera i, a través d’un intercanviador de calor,
s’obté vapor d’aigua a alta temperatura (en aquesta fase el rendiment és del 90%; l’energia
d’aquest vapor serà de 86 x 0,90 = 77,4 MJ).
Aquest vapor es fa incidir en una turbina i, a causa de la seva expansió, la farà girar (en
aquesta fase el rendiment és del 48%; per tant, l’energia transmesa a l’eix de la turbina per
fer-la girar serà: 77,4 x 0,48 = 37,15 MJ).
La turbina està acoblada a l’eix d’un generador elèctric que, gràcies al gir, finalment
produirà l’electricitat desitjada (en aquesta fase, el rendiment és del 90%; en conseqüència
l’energia elèctrica generada serà: 37,15 x 0,90 = 33,44 MJ).
Observem doncs com, a partir de 100 MJ d’energia química del petroli, s’han obtingut
33,44 MJ d’energia elèctrica, amb un rendiment global, doncs, del 33,4%.

4. Analitza els processos que es detallen a continuació segons els seus itineraris energètics:
a. Si partim de 100 MJ d’energia química provinent del petroli,
i. Quin procés té el rendiment més elevat, el corresponent a ús tèrmic, a ús motriu
o bé a ús elèctric?
ii. Quin procés té el rendiment més baix?
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iii.
iv.

Què opines dels valors d’aquests rendiments?
L’energia perduda com s’ha dissipat? On ha anat a parar?

b.

Si partim de 100 MJ d’energia química provinent del carbó,
i.
Quin procés té el rendiment més elevat, el corresponent a ús tèrmic o a ús
elèctric?
ii.
Quin procés té el rendiment més baix?
iii.
Què opines dels valors d’aquests rendiments
iv.
L’energia perduda com s’ha dissipat? On ha anat a parar? Com són els
rendiments comparats amb el del procés anterior?

c.

Si partim de 100 MJ d’energia química provinent del gas natural,
i.
Quin procés té el rendiment més elevat, el corresponent a ús tèrmic o a ús
elèctric?
ii.
Quin procés té el rendiment més baix?
iii.
Què opines dels valors d’aquests rendiments
iv.
L’energia perduda com s’ha dissipat? On ha anat a parar? Com són els
rendiments comparats amb els dels processos anteriors?

d. Si partim de 100 MJ d’energia química provinent de la biomassa,
i.
Quin procés té el rendiment més elevat, el corresponent a ús tèrmic, a ús motriu
o bé a ús elèctric?
ii.
Quin procés té el rendiment més baix?
iii.
Què opines dels valors d’aquests rendiments
iv.
L’energia perduda com s’ha dissipat? On ha anat a parar? Com són els
rendiments comparats amb els dels processos anteriors?
v.
Per a usos motrius, creus que els biocombustibles tenen un rendiment raonable?
Creus que és sostenible destinar camps de conreu de productes alimentaris a la
producció de biodièsel?
vi.
Creus que tenen sentit les centrals de biomassa per produir electricitat?
5. Observa els rendiments dels processos de transformació energètics de fonts d’energia
renovable:
a. Creus que, en termes mediambientals i econòmics, implica el mateix un procés de
transformació energètic d’una font d’energia no renovable tingui un rendiment baix a
que el tingui un procés de transformació a partir d’una font d’energia renovable? Raona
la teva resposta.
b. Pensa en aquestes dues accions: Consumir i usar. Suposa que P1 és un procés de
transformació energètica d’energia d’origen no renovable i que P2 és un procés de
transformació energètica d’energia d’origen renovable. Quin procés associaries a
cadascuna d’aquestes accions? Raona la teva resposta.
6. A partir de 100 J tèrmics d’energia química del petroli, quanta energia útil es podria obtenir
en un motor d’un cotxe? Expressa esquemàticament quantes unitats d’energia química del
petroli necessitem cremar per cada unitat d’energia mecànica útil d’un cotxe. Quina és la
relació? (relació 1 a... )
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7. A partir de 100 J tèrmics d’energia química del petroli, quanta energia útil es podria obtenir
per escalfar aigua amb una caldera? Expressa esquemàticament quantes unitats d’energia
química del petroli necessitem cremar en una caldera per cada unitat d’energia tèrmica útil
en l’aigua calenta. Quina és la relació? (relació 1 a... )
8. A partir de 100 J tèrmics d’energia química del petroli, quanta energia útil es podria obtenir
per produir electricitat en una central tèrmica convencional de vapor? Expressa
esquemàticament quantes unitats d’energia química del petroli necessitem cremar en una
central tèrmica convencional per cada unitat d’energia elèctrica útil. Quina és la relació?
(relació 1 a... )
9. Indica, en una taula-resum, les relacions energia útil/energia química del petroli a cremar
que has calculat en els quatre apartats anteriors. Comenta els resultats obtinguts.

Activitat 3.5. Quanta energia útil caldrà generar a Catalunya en l'escenari de la
TE21?
Pots consultar l’apartat 3.6.3 del document de referència “Les energies renovables:
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”
1. Comenta les corbes de consum energètic de Catalunya des de l’any 2015 al 2050, suposant
que se segueix el model de la Transició a Energies Renovables TE21.
2. Comenta la Taula 3.2 (Energia útil a produir amb renovables amb la TE21):
a. Quin és el consum total previst per l’any 2050 amb la TE21?
b. Quina part continuarà amb combustibles fòssils i per què?
c. Quina energia útil produeix l’energia fòssil restant que caldrà produir amb renovables?
3. Comenta la Taula 3.3 (Energia necessària amb la TE21) i respon les preguntes següents:
a. Quina part serà produïda via electricitat? Indica-ho per a cadascun dels consums tèrmics,
mobilitat terrestre i elèctrics.
b. Quina part serà d’ús tèrmic directe (amb biomassa o termosolar de baixa temperatura) i,
per tant, no serà via electricitat?
c. Quin és el total d’energia elèctrica a produir amb renovables?

Activitat 3.6. Emmagatzematge de l'energia
Pots consultar l’apartat 3.6.4 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

A partir de la lectura del text esmentat, respon les qüestions següents:
1. Un cop feta la transició energètica a renovables, quin paper tindrà l’electricitat? Serà un paper
primordial?, en tal cas, creus que molt més que en la situació actual?
2. Explica per què cal emmagatzemar l’energia obtinguda a partir de fonts renovables.
3. Per quin motiu s’ha adoptat una necessitat final conjunta de 11 GWe en comptes del
5,50 GWe que resulten del càlcul?
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4. Esquemàticament, indica els diversos sistemes per emmagatzemar l’energia elèctrica
obtinguda a partir de fonts d’energia renovable.
5. Pel que fa a l’hidrogen, és una font d’energia o bé un vector energètic? La reacció de
l’hidrogen amb CO2 per produir metà et sembla que pot ser una bona solució? Enumera
instal·lacions que actualment utilitzin el metà com a combustible.
6. Comenta els següents tipus d’instal·lacions per a emmagatzematge d'energia. En coneixes
algun altre?
•
Centrals hidràuliques reversibles.
•
Sals foses.
•
Hidrogen.
•
Metà.
•
Bateries.

Activitat 3.7. Superfícies necessàries i costos d'implantació de les instal·lacions
de renovables en el territori
Pots consultar l’apartat 3.7 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

Observa detingudament la Taula 3.5 del document de referència esmentat, en la que es
contempla un dels molts possibles “mix” d’instal·lacions d’energies renovables per a producció
d’electricitat; observa també la Taula 3.6 del mateix document i comenta:
1. Quin percentatge de la potència productiva aporten cadascuna de les tecnologies en aquesta
implantació (“mixt”)? Quina és la potència productiva final?
2. Quina és la superfície requerida per cada tecnologia considerada? Quin percentatge del
territori de Catalunya representa?
3. Com afecta a la comptabilitat de la superfície total requerida el fet de considerar que les
fotovoltaiques fixes estan en les teulades i les solars tèrmiques comparteixen espai amb les
eòliques?
4. Quins són els costos d’implantació de cadascuna de les instal·lacions? Quin és el cost total?
5. Quin és el cost estimat de la remodelació de la xarxa i dels sistemes d’emmagatzematge i
expropiació de terrenys?
6. Si la inversió total es fa en 35 anys, quin és el cost anual?
7. Quin és el cost anual per habitant de Catalunya per fer la transició total a renovables?
Compara’l amb el cost anual que està assumint cada ciutadà de Catalunya per la compra de
combustibles fòssils a l’exterior.
8. Compara la superfície requerida per a les instal·lacions de renovables amb:
• La superfície total urbanitzada a Catalunya
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•
•

La superfície urbanitzada del 1993 al 2012
La superfície de conreus abandonats entre 1993 i 2012

Fig.11 Transformació de fonts d'energia renovable en energia elèctrica

Activitat 3.8. Balanç econòmic de la transició a renovables
Pots consultar l’apartat 3.8 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

1. En el procés de Transició a Renovables a Catalunya ( TE21, del 2015 al 2050):
a Quina seria la despesa per compra de combustibles fòssils a l’exterior durant aquests 35
anys (del 2015 al 2050), si es continués amb el model actual, sense TE21?
b Quina seria la despesa per compra de fòssils a l’exterior en aquests 35 anys, amb la
Transició a Renovables TE21?
c Quin seria l’estalvi de compra de fòssils durant els 35 anys amb la TE21?
d Una vegada deduït el cost de la inversió que cal fer en renovables, quin és l’estalvi
final?
e Quin seria aquest estalvi final per habitant i any, suposant que la transició es faci en 35
anys?
f Compensa efectuar aquesta inversió? Justifica la teva resposta.
2. Consideres que és factible i rendible econòmicament, amb la tecnologia actual, substituir la
pràctica totalitat del consum dels combustibles fòssils (petroli, gas, carbó) i d’urani per l’ús de
les energies renovables (eòlica, fotovoltaica, termosolar, etc.) en totes les aplicacions
energètiques actuals (transport, electricitat, tèrmiques, etc.)?
3. Redacta un informe d’ aproximadament un full explicant els teu anàlisi i les teves conclusions
pel que fa a la Transició a Energies Renovables TE21. Contempla tots els aspectes (creació de
llocs de treball, control del subministrament energètic, etc.)

Activitat 3.9. La transició a les energies renovables en diversos països de la
Unió Europea
Pots consultar l’apartat 3.9 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

Observa detingudament les Taules 3.7 i 3.8 del document de referència; es comparen, per la
Unió Europea, la Factura exterior anual per compra de fòssil (FEF), els costos acumulats durant
35 anys per compra de fòssils, sense fer la TE21 i fent la TE21, la inversió necessària en
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instal·lacions, l’estalvi final, així com la potència productiva, la superfície necessària i el
percentatge respecte la superfície total que requereixen les noves instal·lacions.
Comenta:
1. Quin és el país que requereix més inversió? Quin és el país que requereix menys inversió?
2. Calcula la inversió per habitant i any. Què opines dels resultats? Comenta’ls.
3. Quin és el país que aconseguirà més estalvi? I el que menys? Calcula l’estalvi per habitant i
any. Comenta els resultats.
4. Quin és el país amb el major percentatge d’ocupació de sòl per a renovables? I el que
requereix menor proporció? Fes-ne una interpretació.

Activitat 3.10. Com seran els usos finals després de la transició energètica a
renovables?
Pots consultar l’apartat 3.10 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

A partir de la lectura del text esmentat, respon les qüestions següents:
Usos en mobilitat:
1. Com imagines que serà el transport terrestre (turismes, camions, autocars, ferrocarril,...) en
el nou escenari energètic després de la TE21?
2. En petites distàncies, quin paper creus que tindrà cada tipus de modalitat i amb quin tipus
d’energia funcionarà?
3. En llargues distàncies, quin paper creus que tindrà cada modalitat i amb quin tipus
d’energia funcionarà?
4. El transport marítim quin paper tindrà? Amb quin tipus d’energia funcionarà? Quines
diferències hi haurà respecte la situació actual?
5. El transport aeri quin paper tindrà? Amb quin tipus d’energia funcionarà? Quines
diferències hi haurà respecte la situació actual?

Fig.12 Transport públic ferroviari alimentat amb energia elèctrica
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Usos tèrmics:
6. Comenta les diferents tecnologies (solar tèrmica, bombes de calor, biomassa...) per generar
calor a baixa temperatura en usos domèstics.
7. Comenta les diferents tecnologies per generar calor a alta temperatura en usos industrials.
Usos elèctrics:
8. Comenta alguna diferència respecte la situació actual en l’ús de l’electricitat i la del nou
model energètic, després de la TE21. S’utilitzarà més o menys que en l’actualitat?

Activitat 3.11. Un nou escenari social
Pots consultar l’apartat 3.11 del document de referència
L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils”

“Les energies renovables:

Tenint en compte que l’obtenció d’energia útil a partir dels fluxos d’energia de la biosfera és
variable i intermitent i que cal adaptar els hàbits de consum als moments de possibilitat de
transformació/obtenció de l’energia i a les capacitats de magatzematge, imagina’t un futur
hipotètic, no gaire llunyà, en el qual l’esser humà ha estat capaç de cobrir totes les seves
necessitats energètiques fent ús, únicament, de fonts d’energia renovable. En aquesta activitat et
proposem que donis forma a aquest nou escenari.
1. Com creus que hauran canviat els nostres hàbits quotidians de consum energètic? Explica-ho
indicant, com a mínim, quatre exemples referits al teu ús de l’energia. Per exemple: en quins
moments del dia es faran servir els electrodomèstics de la llar (rentadora, dutxa...)? Com serien
els vehicles d’ús particular? I els vehicles utilitzats per recórrer grans distàncies com, per
exemple, l’avió, el tren, el vaixell...? Quin ús en faríem? Comenta el sistema multimodal.

Fig. 13 L'activitat humana ha de reduir l'impacte sobre el planeta

2. Com creus que afectaria el nou model energètic al consum de productes de proximitat? Quina
conseqüència tindria respecte les economies locals? (raona la teva resposta). Quins aspectes de
la globalització econòmica es veurien més afectats? Hi ha algun hàbit actual que creus que
desapareixeria o hauria de canviar radicalment? Explica quin o quins, tot raonant la teva
resposta.
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3. Explica i comenta amb les teves pròpies paraules, tot posant exemples, els següents conceptes
(si et cal, cerca informació i documenta’t. Recorda que és important obtenir informació de
diferents fonts per poder contrastar-la):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura energèticament sostenible.
Transport de persones i mercaderies amb vehicle moguts per electricitat.
Nous conceptes de mobilitat.
L’obsolescència programada ha desaparegut.
Agricultura i ramaderia energèticament eficients i de proximitat.
Descentralització de la producció energètica.
Generació energètica repartida en el territori, amb xarxes col·laboratives, equilibrant
territorialment consums i producció.
Foment de l’autoconsum instantani i del balanç net.
El planejament urbanístic i la gestió del territori contemplen la ubicació
d’instal·lacions renovables
Relacions socials i comunitàries (bé comú) basades en sistema col·laboratiu i no
competitiu.
Consciència ciutadana sobre el què significa l’ajut de l’energia exògena en la vida
diària i la necessitat del seu ús eficient.

4. En grups de quatre, reflexioneu sobre els canvis socials que implicaria la transició a les
energies renovables. Documenteu-vos sobre les possibilitats de dur-los a terme i sobre els
canvis que implicarien respecte el model d’explotació i consum actuals. Redacteu un document
on consti:
• Què signifiquen aquests canvis.
• Arguments a favor i arguments en contra.
• Una reflexió sobre quines altres possibilitats proposaríeu, suposant que a nivell
mundial s’han exhaurit completament els combustibles fòssils i no s’ha dut a terme
cap pla de transició energètica vers les energies renovables.
Traieu conclusions pròpies!
Prepareu una petita presentació de les vostres conclusions.
Exposeu i debateu!
Seguint les indicacions del/ de la vostre/a professor/a , exposeu la vostra presentació a la resta
d’equips de treball de la classe.
Un cop tots els grups hagin exposat el resultat de la seva investigació, debateu els resultats
obtinguts. Recorda que en un debat s’han d’exposar les idees de forma clara i concisa. És molt
important que respectis el torn de paraula i l’opinió de cadascun dels membres del debat.
Conclusió
Imagina que tens l’ oportunitat d’exposar les teves idees i opinió sobre la necessitat de la
transició energètica cap a l’ús de les energies renovables a les persones que actualment són les
responsables i encarregades de gestionar el model energètic. Tenint en compte tot el que has
après fins ara, escriu-los una carta formal exposant les teves conclusions i demandes.

33

Les energies renovables: l’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils

Fig.14 Mantenir el planeta és un deure de tots
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