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S'UTILITZA 
AQUEST
LLIBRE

ICONOGRAFIA

Continguts al marge per ampliar conei- 
xements.

WEB

SABIES QUE... RECORDA

Posa’t a prova!

Activitats orientades a reforçar 
els aspectes competencials de 
la unitat.

Activitats finals

Bateria d’activitats per avaluar 
els coneixements adquirits.

Al final de la unitat…

25UNITAT 1

1. CREA UNA PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA!
Crea un document o presentació multimèdia, individualment o en grup (d’acord amb les indica-
cions del professorat), sobre les energies renovables o el funcionament d’algun tipus de central 
elèctrica. Afegeix-hi elements gràfics visualment atractius i fes una bona selecció de text i 
d’imatges que ajudin a explicar millor i fer més entenedora la presentació. Cerca a Internet re-
cursos interessants sobre el tema (animacions, minivídeos, infografies, documentals, etc.) que 
consideris adients per incorporar-los al teu treball. Webs de companyies elèctriques, com ara 
Endesa o Unesa, et poden ser d’utilitat.

2. EXPERIMENTA I INVESTIGA EN GRUP!
Si disposeu d’alguna cèl·lula solar fotovoltaica al vostre institut o escola, compro-
veu que el corrent que subministra depèn de la quantitat de llum que rep. Per 
comprovar-ho, connecteu primer un voltímetre i observeu que la tensió que sub-
ministra va variant segons el nivell de lluminositat que rep. A continuació, con-
necteu-hi algun receptor elèctric adient a la tensió i intensitat que subministra; 
per exemple, un petit motor solar, una bombeta o LED, o un brunzidor.
Si teniu més d’una cèl·lula solar, connecteu-les en sèrie i comproveu que les ten-
sions de cada una se sumen, tal com succeeix amb les piles i bateries. Fig. 1.41.  

3. OBSERVA i ANALITZA!
Visita el web de Red Eléctrica de España (https://demanda.ree.es/demanda.html), concreta-
ment la pàgina de demanda d’energia elèctrica en temps real, estructura de generació i emis-
sions de CO2. Observa’n i analitza’n els gràfics i la informació que s’hi facilita i respon a les qües-
tions següents:
a) Calcula el percentatge total de generació d’energia elèctrica que s’està produint en temps 

real procedent de fonts renovables (eòlica, hidràulica, fotovoltaica i tèrmica renovable).
b) De les fonts d’energia renovables, quina és la que produeix més electricitat?
c) Quina és la font d’energia no renovable que està generant més electricitat?
d) Quina és la demanda real d’energia en MW?
e) Quina és la font d’energia que està produint més emissions de CO2 a l’atmosfera (en t/h)? 

Quin percentatge representa sobre el total d’emissions que s’estan generant en aquell mo-
ment?

f) Determina la màxima producció diària (en MW) i a quina hora es genera, i també el mínim 
diari (en MW) i l’hora.

g) Quantes emissions de CO2 està produint l’energia nuclear?

POSA’T A PROVA!
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1. Relaciona cada concepte amb la definició cor-
recta.

Algorisme - Programa - Codificació - 
Llenguatge de programació - Pseudocodi

a ) Sèrie d’instruccions, ordenades i escrites 
en un llenguatge de programació, que po-
den ser executades en un ordinador per 
realitzar una tasca específica.

b ) S’utilitza per expressar algorismes i facili-
tar-ne la comprensió. S’assembla a un llen-
guatge de programació, però no segueix 
regles estrictes ni de gramàtica ni de sin-
taxi.

c ) Conjunt finit d’operacions organitzades de 
manera lògica i ordenada que descriu el 
procés a seguir per solucionar un determi-
nat problema.

d ) Fase de conversió d’un algorisme en ins-
truccions d’un llenguatge de programació.

e ) Eina que permet crear programes i App. 
S’utilitza per definir un conjunt d’instruc-
cions que, en ser executades, poden con-
trolar el comportament d’una màquina di-
gital (per exemple, un ordinador).

2. Crea un algorisme, expressat en llenguatge 
natural o en pseudocodi, amb la seqüència 
de passos a seguir per preparar un entrepà de 
tonyina per a l’esmorzar de l’escola.

3. Realitza un algorisme, representat mitjançant 
un diagrama de flux, que llegeixi tres nom-
bres enters diferents i determini quin és el 
nombre intermedi, ordenats de més gran a 
més petit. 

4. Cerca informació sobre el llenguatge de pro-
gramació Java. Descriu-ne algunes de les 
principals característiques. Explica, també, 
què són els applets. 

5. Explica què fan cadascun d’aquests dos algo-
rismes representats mitjançant diagrames de 
flux.

Fig. 6.49. Diagrames de flux dels dos algorismes

6. Fes la programació, en Scratch, dels dos algo-
rismes de l’activitat anterior. Executa’ls i com-
prova’n el funcionament correcte.

7. Des de l’editor de sons de Scratch enregistra 
un so amb el micròfon del teu ordinador (si 
no en tens, utilitza un so de la galeria o d’un 
fitxer). A continuació, crea un programa en 
què un personatge es mogui per l’escenari 
150 passes, giri 150º i després reprodueixi el 
so enregistrat.

8. En Scratch i amb l’ajut del llapis, crea un pro-
grama que dibuixi un quadrat. A continuació, 
amplia’l perquè també dibuixi un hexàgon 
(polígon de 6 costats iguals).

9. Modifica el programa següent per tal que el 
ratpenat canviï de vestit si toca el mag o pre-
mem alguna tecla.

Fig. 6.50. El mag i el ratpenat.

10. Dissenya un programa en Scratch, de lliure 
creació, que inclogui alguna estructura itera-
tiva repeteix fins. 

11. El programa que es mostra a continuació uti-
litza la variable velocitat per fixar la velocitat 
del cotxe. Analitza què fa el programa i com-
pleta’l per tal que en polsar la fletxa amunt la 
velocitat augmenti i en polsar la fletxa avall 
la velocitat disminueixi.

Fig. 6.51. Velocitat variable 

12. Utilitza l’enviament i la recepció de missat-
ges per canviar el fons de la pantalla de l’e -
xer cici  anterior. Concretament, l’escenari ha 
de canviar quan la velocitat sigui més gran de 
20 passos.

13. Analitza el programa, elaborat amb el llen-
guatge de programació Scratch, i explica què 
fa i com funciona. Quantes estructures con-
dicionals hi veus? Hi ha alguna estructura de 
repetició? Quantes variables s’hi fan servir? 
Quin és el màxim nombre d’intents?

Fig. 6.52. Diferents blocs del programa «Codi secret»

ACTIVITATS FINALS

Aquí trobaràs els  
objectius d’apre-
nentatge de la 
unitat.

L’energia elèctrica és una de les principals i més im-
portants formes d’energia usades en l’actualitat. És 
clau i essencial per al desenvolupament industrial, 
tecnològic, social i econòmic dels països.
L’electricitat té un paper molt important en la vida de 
les persones. És necessària per realitzar gran part 
de  les nostres activitats diàries i per tenir una millor 
qualitat de vida. Tan sols accionant un botó obtenim 
llum, calor, fred, imatge o so. El seu ús resulta indis-
pensable i difícilment ens aturem a pensar sobre la 
seva importància i els beneficis d’utilitzar-la eficient-
ment.
Amb tot, saps d’on prové l’energia elèctrica que con-
sumim? Sabries descriure com i on es genera aquesta 
energia elèctrica? Per què l’electricitat és una energia 
molt utilitzada? Quins avantatges i inconvenients pre-
senta?
Tanmateix, l’estalvi d’energia elèctrica és un element 
essencial per a l’aprofitament racional i sostenible 
dels recursos energètics; estalviar equival a disminuir 
el consum de combustibles en la generació d’electrici-
tat evitant també l’emissió de gasos contaminants cap 
a l’atmosfera i l’esgotament de recursos naturals. Saps 
què són les energies renovables? Hi veus alguna rela-
ció amb la fotografia que acompanya aquest text?
Estalviar i usar eficientment l’energia elèctrica, així 
com tenir cura del medi ambient, no són sinònim de 
sacrificar o reduir el nostre nivell de benestar. 
Series capaç de fer una llista amb uns quants consells 
per poder aplicar-los a casa, a l’institut o a l’escola 
amb la finalitat d’estalviar energia?

QUÈ EN SAPS?

Objectius
✓  Identifi car les diverses fonts d’energia que fem 

servir habitualment.
✓  Descriure el procés de generació d’electricitat 

a partir de diferents fonts d’energia.
✓  Descriure les característiques de les diferents 

classes de centrals productores d’electricitat.
✓  Distingir les diferents energies renovables més 

importants en l’actualitat.
✓  Valorar la necessitat d’un consum raonable i 

 efi cient d’energia a la vida quotidiana, la impor-
tància de l’estalvi energètic i la utilització d’es-
tratègies adients per aconseguir-ho.

Sumari 
1  Fonts d’energia i recursos  Fonts d’energia i recursos  Fonts d’energia i recursos 
 energètics

2  Centrals elèctriques Centrals elèctriques

3  Transport de l’energia elèctrica Transport de l’energia elèctrica Transport de l’energia elèctrica

4  Energia elèctrica i sostenibilitat Energia elèctrica i sostenibilitat Energia elèctrica i sostenibilitat

1 GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

Presentació de la UNITAT

També trobaràs 
un sumari dels 
continguts…

...i una imatge i un 
text introductori.

Desenvolupament de continguts

La unitat està estructurada en apartats i subapartats, en els quals la 
informació està perfectament organitzada. Al final de cada apartat 
trobaràs un seguit d’activitats. 

8 UNITAT 1 9UNITAT 18 9

1  Fonts d’energia i recursos 
energètics

Cada cop hi ha més necessitat d’energia. N’hi ha una demanda en constant 
creixement que no s’atura. En els darrers seixanta anys, el consum d’energia 
arreu del món s’ha triplicat. La disponibilitat d’energia és un factor clau per al 
desenvolupament dels països, atès que permet el funcionament d’indústries, 
de màquines, d’aparells, de mitjans de transport, etc.
L’energia, juntament amb els materials, és imprescindible en qualsevol procés 
tecnològic destinat a l’obtenció de productes acabats. 

TRONCS
dels arbres PAPER

PASTA
MECÀNICA

Blanquejants
Coles

Energia

Energia

Energia

Ta
misa

tg
e

Eixu
gat

Pre
msa

t

Prod. 
químics

PASTA
QUÍMICA

Aigua

Aigua

MESCLAT
de PASTES

Energia

Fig. 1.1. Esquema del procés de fabricació del paper

Una preocupació de la humanitat des de temps prehistòrics ha estat el desco-
briment de nous recursos i tècniques per aconseguir l’energia necessària per 
al seu desenvolupament i el progrés.
Inicialment, els pobles primitius feien servir l’energia muscular i aprofitaven 
l’energia del Sol i la força del vent. Més endavant, aprengueren a aprofitar la 
força dels animals i descobriren el foc, que va representar la primera revolució 
energètica.
Quan l’ésser humà, al segle XIX, va necessitar grans quantitats d’energia per a 
les indústries, va recórrer al vapor d’aigua, que utilitzava l’energia de l’aigua i el 
foc conjuntament.
Aquestes tres fonts d’energia natural tradicional (foc, aigua i vent) són conside-
rades les primeres fonts importants d’energia que l’enginy humà va adaptar a 
les seves necessitats.
Els elements que hi ha a la natura i que poden ser transformats en energia, 
com ara l’aigua, el vent, el carbó, el Sol, el petroli, el gas, etc., els anomenem 
fonts d’energia. 

Les fonts d’energia són els recursos naturals dels quals pot obtenir-se 
energia per realitzar un determinat treball o per produir calor, llum, movi-
ment, etc.

Els recursos energètics són les quantitats disponibles d’aquestes fonts d’e-
nergia.

Fig. 1.2. Molí de vent antic. El primer 
molí de vent clàssic s’origina a 
Babilònia, i el més antic conegut 
data del 1000 aC.

A la Terra, gairebé tota l’energia que utilitzem té el seu origen en el Sol. No és 
només la font d’energia més important i més potent perquè ens subministra 
llum i calor amb la seva radiació electromagnètica, sinó que d’aquesta se’n 
deriven altres tipus d’energia, com el vent, els cursos d’aigua, les onades, etc.

Les formes d’energia més importants són: energia mecànica, tèrmica, elèctri-
ca, nuclear, química, sonora i radiant.

Així, per exemple, una bombeta transforma energia elèctrica en energia ra-
diant lluminosa i tèrmica. Una màquina de vapor transforma energia tèrmica en 
mecànica. Els combustibles, en cremar-los, transformen l’energia química 
en energia tèrmica. Un motor d’una rentadora transforma energia elèctrica en 
energia mecànica. Els focs artificials, quan esclaten, transformen la seva ener-
gia química en energia tèrmica, lluminosa, sonora i energia de moviment o ci-
nètica.

1.1. Classificació dels recursos energètics
Els recursos energètics engloben, bàsicament, dos grans grups de fonts d’e-
nergia, segons les reserves disponibles d’aquestes fonts i de la capacitat de 
regeneració que tenen:

• ENERGIES RENOVABLES. Són les que provenen de fonts energètiques 
que es produeixen de manera contínua, o que es renoven en un període 
prou curt, i de les quals hi ha reserves il·limitades, com ara les que provenen 
del Sol, del vent, de l’aigua del mar o dels rius... Fomenten el desenvolupa-
ment sostenible, tenen un impacte ambiental menor, no generen les emis-
sions de CO2 a l’atmosfera i permeten una menor dependència dels com-
bustibles fòssils. Tanmateix, algunes d’aquestes tenen l’inconvenient de la 
no-continuïtat (fluctuació) de la seva producció per la dependència dels fe-
nòmens naturals, de la difícil adequació de la seva producció a les necessi-
tats (demanda) i la baixa densitat energètica.

Són fonts d’energia renovables: l’energia solar, hidràulica, eòlica, biomassa, 
geotèrmica, mareomotriu o energia de les ones del mar.

Fig. 1.4. Energia solar fotovoltaica Fig. 1.5. Energia eòlica

• ENERGIES NO RENOVABLES. Són les que provenen de fonts d’energia 
que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles. Són 
fonts d’energia no renovables d’origen fòssil: el petroli, el gas natural i el 
carbó. I d’origen mineral, l’urani.

Fig. 1.3. Els biocombustibles 
(bioetanols i biodièsels) poden 
obtenir-se a partir de certes plantes 
(soja, gira-sol, blat de moro...) i en 
alguns casos substituir combustibles 
fòssils tradicionals.

 SABIES QUE...

En la fabricació del pa-
per, des de l’obtenció 
de la matèria primera fins 
a  la finalització del pro-
cés, l’energia és necessà-
ria en totes les etapes. 
És  imprescindible per fer 
funcionar les màquines 
que elaboren les pastes, 
les que efectuen el mes-
clat, etc. 

EXPERIMENTA
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Unitats singulars

Al final del llibre trobaràs dues unitats amb característiques especials:

Eines digitals TIC, que et permetrà aplicar les noves tecnologies de la informació i la comunica-
ció en el teu procés d’aprenentatge de la matèria.

Projectes tecnològics, on el coneixement neix a partir de la realització integral d’un projecte a 
l'aula de tecnologia.

A banda del llibre que teniu a les mans, McGraw-Hill Education us ofereix un seguit de material 
per complementar el vostre aprenentatge i per ajudar el professorat en la seva tasca docent.

InteractiveBook (llibre digital)

Un projecte basat en la metodologia d’objectes d’aprenentatge sobre els quals hem definit 
l’estructura dels objectius curriculars de la matèria, i als quals hem associat una gran varie-
tat de recursos didàctics, com ara activitats interactives, vídeos, propostes de treball en línia  
i animacions.

El llibre digital de McGraw-Education garanteix un rigorós tractament pedagògic i tècnic del cos 
teòric i pràctic de cadascuna de les matèries. 

TeachingBook (recursos per al professorat)

La teoria i les activitats incloses en cada unitat estan vinculades directament amb recursos multi-
mèdia, com ara vídeos, activitats interactives, presentacions i banc d’imatges, pensats per ajudar 
a il·lustrar, a assimilar i a aprofundir en la matèria que s’està treballant.

ObjectiusObjectius
✓  Utilitzar eines digitals i equipament informà-  Utilitzar eines digitals i equipament informà-

tic per a l’elaboració de presentacions multi-tic per a l’elaboració de presentacions multi-
mèdia i la difusió de projectes i resultats.mèdia i la difusió de projectes i resultats.

✓  Emprar aplicacions digitals per a l’anàlisi, el   Emprar aplicacions digitals per a l’anàlisi, el 
disseny i la simulació de circuits elèctrics disseny i la simulació de circuits elèctrics 
senzills.senzills.

✓  Fer servir programari de Dibuix Assistit per   Fer servir programari de Dibuix Assistit per 
Ordinador (CAD) per a l’elaboració de plà-Ordinador (CAD) per a l’elaboració de plà-
nols.nols.

✓  Dissenyar, elaborar i executar programes in-  Dissenyar, elaborar i executar programes in-
formàtics simples fent servir llenguatges de formàtics simples fent servir llenguatges de 
programació visuals o gràfi cs.programació visuals o gràfi cs.

EINES DIGITALS TIC

ObjectiusObjectius
✓  Desenvolupar i avaluar un projecte tecnològic.
✓  Elaborar documents tècnics d’un projecte tecnològic.
✓  Realitzar operacions amb les diferents eines i màquines de l’aula de tecnologia de ma-  Realitzar operacions amb les diferents eines i màquines de l’aula de tecnologia de ma-  Realitzar operacions amb les diferents eines i màquines de l’aula de tecnologia de ma-

nera correcta, seguint en tot moment les normes d’ús de conservació i de seguretat.nera correcta, seguint en tot moment les normes d’ús de conservació i de seguretat.nera correcta, seguint en tot moment les normes d’ús de conservació i de seguretat.
✓  Muntar circuits elèctrics, analitzar-ne el funcionament i descriure la funció de cada   Muntar circuits elèctrics, analitzar-ne el funcionament i descriure la funció de cada   Muntar circuits elèctrics, analitzar-ne el funcionament i descriure la funció de cada 

element.
✓  Construir objectes d’acord amb un disseny i pla de treball prèviament establert i apli-  Construir objectes d’acord amb un disseny i pla de treball prèviament establert i apli-  Construir objectes d’acord amb un disseny i pla de treball prèviament establert i apli-

car les tècniques bàsiques de conformació, d’unió i d’acabat, de muntatge i connexió car les tècniques bàsiques de conformació, d’unió i d’acabat, de muntatge i connexió car les tècniques bàsiques de conformació, d’unió i d’acabat, de muntatge i connexió 
d’aparells elèctrics.

✓  Valorar l’ordre i la pulcritud de l’entorn de treball, i col·laborar a mantenir l’aula de tec-  Valorar l’ordre i la pulcritud de l’entorn de treball, i col·laborar a mantenir l’aula de tec-  Valorar l’ordre i la pulcritud de l’entorn de treball, i col·laborar a mantenir l’aula de tec-
nologia neta i endreçada.

✓  Emprar les eines digitals adequades en les diferents fases del procés tecnològic.  Emprar les eines digitals adequades en les diferents fases del procés tecnològic.  Emprar les eines digitals adequades en les diferents fases del procés tecnològic.

PROJECTES TECNOLÒGICS
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Objectius
✓  Identificar les diverses fonts d’energia que fem 

servir habitualment.
✓  Descriure el procés de generació d’electricitat 

a partir de diferents fonts d’energia.
✓  Descriure les característiques de les diferents 

classes de centrals productores d’electricitat.
✓  Distingir les diferents energies renovables més 

importants en l’actualitat.
✓  Valorar la necessitat d’un consum raonable i 

 eficient d’energia a la vida quotidiana, la impor-
tància de l’estalvi energètic i la utilització d’es-
tratègies adients per aconseguir-ho.

1 GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
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L’energia elèctrica és una de les principals i més im-
portants formes d’energia usades en l’actualitat. És 
clau i essencial per al desenvolupament industrial, 
tecnològic, social i econòmic dels països.

L’electricitat té un paper molt important en la vida de 
les persones. És necessària per realitzar gran part 
de  les nostres activitats diàries i per tenir una millor 
qualitat de vida. Tan sols accionant un botó obtenim 
llum, calor, fred, imatge o so. El seu ús resulta indis-
pensable i difícilment ens aturem a pensar sobre la 
seva importància i els beneficis d’utilitzar-la eficient-
ment.

Amb tot, saps d’on prové l’energia elèctrica que con-
sumim? Sabries descriure com i on es genera aquesta 
energia elèctrica? Per què l’electricitat és una energia 
molt utilitzada? Quins avantatges i inconvenients pre-
senta?

Tanmateix, l’estalvi d’energia elèctrica és un element 
essencial per a l’aprofitament racional i sostenible 
dels recursos energètics; estalviar equival a disminuir 
el consum de combustibles en la generació d’electrici-
tat evitant també l’emissió de gasos contaminants cap 
a l’atmosfera i l’esgotament de recursos naturals. Saps 
què són les energies renovables? Hi veus alguna rela-
ció amb la fotografia que acompanya aquest text?

Estalviar i usar eficientment l’energia elèctrica, així 
com tenir cura del medi ambient, no són sinònim de 
sacrificar o reduir el nostre nivell de benestar. 

Series capaç de fer una llista amb uns quants consells 
per poder aplicar-los a casa, a l’institut o a l’escola 
amb la finalitat d’estalviar energia?

QUÈ EN SAPS?

Sumari 
1  Fonts d’energia i recursos  
 energètics

2  Centrals elèctriques

3  Transport de l’energia elèctrica

4  Energia elèctrica i sostenibilitatw
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8 UNITAT 18

1  Fonts d’energia i recursos 
energètics

Cada cop hi ha més necessitat d’energia. N’hi ha una demanda en constant 
creixement que no s’atura. En els darrers seixanta anys, el consum d’energia 
arreu del món s’ha triplicat. La disponibilitat d’energia és un factor clau per al 
desenvolupament dels països, atès que permet el funcionament d’indústries, 
de màquines, d’aparells, de mitjans de transport, etc.
L’energia, juntament amb els materials, és imprescindible en qualsevol procés 
tecnològic destinat a l’obtenció de productes acabats. 

TRONCS 
dels arbres PAPER

PASTA 
MECÀNICA

Blanquejants
Coles

Energia

Energia

Energia

Ta
misa

tg
e

Eixu
gat

Pre
msa

t

Prod. 
químics

PASTA 
QUÍMICA

Aigua

Aigua

MESCLAT
de PASTES

Energia

Fig. 1.1. Esquema del procés de fabricació del paper

Una preocupació de la humanitat des de temps prehistòrics ha estat el desco-
briment de nous recursos i tècniques per aconseguir l’energia necessària per 
al seu desenvolupament i el progrés.
Inicialment, els pobles primitius feien servir l’energia muscular i aprofitaven 
l’energia del Sol i la força del vent. Més endavant, aprengueren a aprofitar la 
força dels animals i descobriren el foc, que va representar la primera revolució 
energètica.
Quan l’ésser humà, al segle xix, va necessitar grans quantitats d’energia per a 
les indústries, va recórrer al vapor d’aigua, que utilitzava l’energia de l’aigua i el 
foc conjuntament.
Aquestes tres fonts d’energia natural tradicional (foc, aigua i vent) són conside-
rades les primeres fonts importants d’energia que l’enginy humà va adaptar a 
les seves necessitats.
Els elements que hi ha a la natura i que poden ser transformats en energia, 
com ara l’aigua, el vent, el carbó, el Sol, el petroli, el gas, etc., els anomenem 
fonts d’energia. 

Les fonts d’energia són els recursos naturals dels quals pot obtenir-se 
energia per realitzar un determinat treball o per produir calor, llum, movi-
ment, etc.

Els recursos energètics són les quantitats disponibles d’aquestes fonts d’e-
nergia.

Fig. 1.2. Molí de vent antic. El primer 
molí de vent clàssic s’origina a 
Babilònia, i el més antic conegut 
data del 1000 a. de C.

 SABIES QUE...

En la fabricació del pa-
per, des de l’obtenció 
de la matèria primera fins 
a  la finalització del pro-
cés, l’energia és necessà-
ria en totes les etapes. 
És  imprescindible per fer 
funcionar les màquines 
que elaboren les pastes, 
les que efectuen el mes-
clat, etc. 
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9UNITAT 1 9

A la Terra, gairebé tota l’energia que utilitzem té el seu origen en el Sol. No és 
només la font d’energia més important i més potent perquè ens subministra 
llum i calor amb la seva radiació electromagnètica, sinó que d’aquesta se’n 
deriven altres tipus d’energia, com el vent, els cursos d’aigua, les onades, etc.

Les formes d’energia més importants són: energia mecànica, tèrmica, elèctri-
ca, nuclear, química, sonora i radiant.

Així, per exemple, una bombeta transforma energia elèctrica en energia ra-
diant lluminosa i tèrmica. Una màquina de vapor transforma energia tèrmica en 
mecànica. Els combustibles, en cremar-los, transformen l’energia química 
en energia tèrmica. Un motor d’una rentadora transforma energia elèctrica en 
energia mecànica. Els focs artificials, quan esclaten, transformen la seva ener-
gia química en energia tèrmica, lluminosa, sonora i energia de moviment o ci-
nètica.

1.1. Classificació dels recursos energètics
Els recursos energètics engloben, bàsicament, dos grans grups de fonts d’e-
nergia, segons les reserves disponibles d’aquestes fonts i de la capacitat de 
regeneració que tenen:

• ENERGIES RENOVABLES. Són les que provenen de fonts energètiques 
que es produeixen de manera contínua, o que es renoven en un període 
prou curt, i de les quals hi ha reserves il·limitades, com ara les que provenen 
del Sol, del vent, de l’aigua del mar o dels rius... Fomenten el desenvolupa-
ment sostenible, tenen un impacte ambiental menor, no generen les emis-
sions de CO2 a l’atmosfera i permeten una menor dependència dels com-
bustibles fòssils. Tanmateix, algunes d’aquestes tenen l’inconvenient de la 
no-continuïtat (fluctuació) de la seva producció per la dependència dels fe-
nòmens naturals, de la difícil adequació de la seva producció a les necessi-
tats (demanda) i la baixa densitat energètica.

Són fonts d’energia renovables: l’energia solar, hidràulica, eòlica, biomassa, 
geotèrmica, mareomotriu o energia de les ones del mar.

Fig. 1.4. Energia solar fotovoltaica Fig. 1.5. Energia eòlica

• ENERGIES NO RENOVABLES. Són les que provenen de fonts d’energia 
que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles. Són 
fonts d’energia no renovables d’origen fòssil: el petroli, el gas natural i el 
carbó. I d’origen mineral, l’urani.

Fig. 1.3. Els biocombustibles 
(bioetanols i biodièsels) poden 
obtenir-se a partir de certes plantes 
(soja, gira-sol, blat de moro...) i en 
alguns casos substituir combustibles 
fòssils tradicionals.
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ESQUEMA DE CLASSIFICACIÓ DE LES FONTS D’ENERGIA

Energies

renovables

no renovables

solar tèrmica: prové de la transformació de la llum solar en calor

solar fotovoltaica: transforma la llum solar en electricitat

hidràulica: prové de l’aigua

eòlica: prové del vent

biomassa i residus: prové de la combustió de llenya i de residus

geotèrmica: prové de l’energia interna de la Terra

mareomotriu: prové del moviment de les marees dels oceans

de les ones: prové de les ones dels mars

d’origen nuclear: prové de materials radioactius com l’urani, el plutoni...

d’origen fòssil: prové del petroli, el carbó i el gas natural

Fig. 1.6. Esquema de classificació de les fonts d’energia

Segons la seva naturalesa, les fonts d’energia també es poden classificar en:
• Primàries. Són les que s’obtenen directament de la natura i no han estat 

sotmeses a cap procés de transformació: vent, aigua, llum solar, llenya, car-
bó, petroli, gas natural o biogàs.

• Secundàries. Són les que s’obtenen a partir de les fonts primàries per mitjà 
de processos de transformació d’energia: electricitat, gasolina, fuel, gasoil, 
carbó vegetal, etc.

10 UNITAT 1

1. Indica el nom de les tres primeres fonts impor
tants d’energia que la humanitat va adaptar a les 
seves necessitats. Per què creus que el descobri
ment del foc va representar la primera revolució 
energètica?

2. Especifica per a cada un dels objectes següents 
la font d’energia que utilitza per funcionar: bom-
beta, escalfador d’aigua, vaixell de vela, tren, cot-
xe, bicicleta, turbina hidràulica, llar de foc, avió, 
telèfon mòbil.

3. Classifica, segons la seva naturalesa (primàries o 
secundàries), les fonts d’energia següents: aigua, 
carbó, electricitat, petroli, gasolina, vent, gas na-
tural, gas butà, Sol, gasoil.

4. Indica la transformació d’energia que es produeix 
en cada aparell.

Aparell Transformació d’energia

Motor de la rentadora Energia elèctrica en energia 
mecànica de rotació

Reproductor d’MP3

Caldera

Llanterna

Estufa elèctrica 

Generador de la 
bicicleta

5. De la relació de fonts i tipus d’energia següents, 
especifica si són renovables o no renovables: pe-
troli, eòlica, geotèrmica, urani, solar tèrmica, solar 
fotovoltaica, carbó, gas natural, mareomotriu, hi-
dràulica i biomassa.

6. Comenta els avantatges i inconvenients més des
tacats de les energies renovables respecte de les 
convencionals no renovables.

ACTIVITATS
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2 Centrals elèctriques
L’electricitat és una energia secundària que no es troba disponible directa-
ment en la natura. És el resultat d’una sèrie de transformacions a partir d’altres 
fonts energètiques primàries: aigua, vent, carbó, petroli, gas, urani, etc. 

La necessitat de disposar d’aquesta energia en grans quantitats i de manera 
immediata fa indispensable l’existència d’instal·lacions productores d’electrici-
tat, anomenades centrals elèctriques, que transformen l’energia primària en 
energia elèctrica.

Una central elèctrica és essencialment una instal·lació capaç de produir 
energia elèctrica en grans quantitats a partir d’una font d’energia primària.

Les centrals elèctriques reben el nom genèric de l’energia que utilitzen: cen-
trals hidroelèctriques, centrals tèrmiques (de carbó, fuel o gas natural), centrals 
nuclears, centrals eòliques, centrals solars, etc. 

Fig. 1.8. Origen de l’electricitat generada a la península Ibèrica l’any 2013 (font: REE)

2.1. Centrals hidroelèctriques
L’aigua, a més de ser l’element essencial i característic del nostre planeta, és 
també una font d’energia renovable amb un enorme potencial d’aprofitament.

A les centrals hidroelèctriques es genera electricitat a partir de l’energia de 
l’aigua associada al seu moviment en els rius o en circular, forçadament, a tra-
vés de canonades.

Components d’una central hidroelèctrica
Els components més característics d’una central hidroelèctrica són els se-
güents:

• La presa o embassament. És una construcció, normalment de formigó, so-
bre la llera del riu que té com a finalitat retenir l’aigua, per formar un em-
bassament o llac artificial. D’aquesta aigua se’n desvia una part, que a través 
d’un canal o una canonada es porta a la sala de màquines. Les preses solen 
ser el component essencial de les grans centrals.

Fig. 1.7. Diferents tipus de generació 
d’energia elèctrica: hidràulica, 
tèrmica, nuclear, solar i eòlica

Fig. 1.9. Central hidroelèctrica 
instal·lada en un presa
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• Els conductes d’aigua. Són els encarregats de canalitzar i transportar l’ai-
gua des de la presa fins a la turbina. La conducció d’aigua que va directa-
ment fins a la turbina s’anomena, específicament, canonada forçada.

• Edifici o sala de màquines. És on estan situats la turbina, el generador elèc-
tric, els automatismes i altres elements auxiliars. La turbina hidràulica és 
una màquina destinada a transformar l’energia de l’aigua en energia mecàni-
ca de rotació. L’alternador o generador elèctric és una màquina, comuna 
en la majoria de centrals, que rep l’energia mecànica de la turbina i la trans-
forma en energia elèctrica.

• Els transformadors. L’electricitat generada per l’alternador es modifica per 
mitjà dels transformadors elevadors (s’eleva la tensió i es disminueix la in-
tensitat), amb la finalitat de reduir les pèrdues i facilitar-ne el transport en 
línies d’alta tensió, les quals permeten utilitzar cables més prims. Abans d’ar-
ribar a casa nostra, altres transformadors (reductors) la convertiran en baixa 
tensió (230 V).

• El parc de distribució és el lloc on la central es connecta a la xarxa de trans-
port i distribució elèctrica.
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Fig. 1.11. Dibuix esquemàtic d’una central hidroelèctrica

Funcionament d’una central hidroelèctrica
El funcionament d’una central hidroelèctrica consisteix, en primer lloc, en la 
captació d’aigua d’un riu (amb embassament o sense), que és conduïda cap a 
la turbina hidràulica a través de la canonada forçada i aprofitant l’alçària del 
desnivell. L’energia de l’aigua, en baixar per la canonada, fa girar la turbina. Al 
seu torn, l’eix de la turbina fa girar l’alternador, que és l’element que finalment 
produeix l’electricitat. L’aigua que surt de la turbina és retornada al riu a través 
d’un canal.

La potència elèctrica que subministra una central hidroelèctrica és proporcio-
nal a l’alçària del salt i al cabal d’aigua que passa per la turbina. Atès que les 

Alternador

Turbina

PresaEnergia de l’aigua

Energia mecànica

Energia elèctrica

Fig. 1.10. Diagrama de blocs 
simplificat de les transformacions 
energètiques d’una central 
hidroelèctrica
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Fig. 1.12. L’alternador (generador 
elèctric) rep l’energia mecànica de 
la turbina hidràulica i la transforma 
en energia elèctrica.
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centrals hidràuliques s’han d’instal·lar en zones on hi hagi cabals d’aigua i des-
nivells considerables, a Catalunya es troben preferentment a les valls dels Pi-
rineus i a les conques dels rius Llobregat, Ter, Segre, Noguera Pallaresa, No-
guera Ribagorçana i Ebre.

Impacte ambiental de les centrals hidroelèctriques
L’electricitat d’origen hidràulic és una energia renovable no contaminant que, 
en el cas de les minicentrals, té un impacte ambiental mínim, sempre que es 
tingui cura de la protecció de l’entorn on s’ha d’instal·lar. No obstant això, les 
grans centrals hidroelèctriques sí que provoquen un impacte sobre el medi 
ambient, per culpa de la construcció de preses i embassaments. Cal, per tant, 
estudiar i valorar els avantatges i inconvenients que generen. 

Avantatges
• No emeten partícules contaminants a l’atmosfera ni generen residus di-

rectes.

• La regulació del cabal del riu que fa la presa pot evitar inundacions en cas 
de crescudes sobtades causades per pluges intenses.

• S’assegura un cabal mínim i constant d’aigua del riu en cas de sequera.

Inconvenients
• Modificació de l’ecosistema (vegetació, fauna i clima) per la construcció de 

les preses. 

• Pèrdua de terrenys fèrtils i de poblacions que queden coberts per les ai-
gües dels embassaments.

• Alteració del cabal dels rius i problemes d’erosió.

2.2. Centrals tèrmiques
Les centrals tèrmiques convencionals generen electricitat a partir de l’ener-
gia tèrmica produïda per combustibles fòssils com el carbó, el fueloil o el gas 
natural.

Components d’una central tèrmica
Els components característics d’una central tèrmica solen ser els següents: 

• La caldera. Té la funció de produir vapor d’aigua a molta pressió i elevada 
temperatura. Està formada per un cremador i un conjunt de tubs d’acer 
(anomenats serpentins) per on circula aigua que es transforma en vapor a 
conseqüència de l’escalfor que li subministren els gasos calents procedents 
de la combustió.

• La turbina de vapor. És la màquina encarregada de transformar l’energia 
del vapor d’aigua procedent de la caldera en un moviment de rotació. Cons-
tructivament són diferents de les turbines hidràuliques.

• L’alternador o generador elèctric. Igual que a les centrals hidroelèctri-
ques, és accionat per la turbina per produir l’electricitat.

Fig. 1.13. El pantà de Sau, inaugurat 
el 1962, és un embassament que 
pertany al riu Ter, creat per una 
presa situada al municipi de Vilanova 
de Sau, al peu de la serralada de les 
Guilleries.

Alternador

Turbina

CalderaEnergia tèrmica

Energia mecànica

Energia elèctrica

Fig. 1.14. Diagrama de blocs 
simplificat de les transformacions 
energètiques d’una central tèrmica
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• El condensador. És una instal·lació que serveix per refredar i condensar el 
vapor debilitat a la sortida de la turbina abans de ser retornat novament a la 
caldera. El condensador es refrigera a través d’un circuit d’aigua indepen-
dent provinent del mar o d’un riu.

• La bomba. Impulsa l’aigua que surt del condensador cap a la caldera.

• La torre de refrigeració. És una estructura per refredar l’aigua del circuit 
de refrigeració del condensador abans de retornar-la al riu o al mar. En algu-
nes centrals tèrmiques no és necessària.

• La xemeneia. Té la funció d’expulsar a l’atmosfera els fums i gasos, proce-
dents de la caldera, que es desprenen durant la combustió. Sol incorporar 
filtres per reduir les emissions d’agents contaminants.
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Fig. 1.15. Esquema de funcionament d’una central tèrmica convencional

Funcionament d’una central tèrmica
Totes les centrals tèrmiques convencionals funcionen de manera semblant. El 
combustible es crema a la caldera i subministra energia calorífica que s’utilitza 
per obtenir vapor d’aigua a pressió elevada. Aquest vapor acciona una turbina 
de vapor (energia mecànica), la qual fa girar l’alternador per produir electrici-
tat. Al parc de transformació i distribució, l’energia elèctrica passa per un 
transformador que s’encarrega d’adequar la intensitat i la tensió per poder- 
la transportar fins a les estacions transformadores properes a les poblacions.

El vapor que surt de la turbina s’envia al condensador per convertir-lo en aigua 
i així retornar-lo a la caldera per començar un nou cicle de producció de vapor.

Impacte ambiental de les centrals tèrmiques
Aquest tipus de centrals causen un fort impacte mediambiental, principalment, 
per l’emissió de partícules i fums procedents de la combustió (CO2, gasos sul-
furosos, òxids de sofre i nitrogen, etc.), que originen la pluja àcida i l’efecte 
d’hivernacle. 

Fig. 1.16. La pluja àcida provocada 
per algunes centrals tèrmiques 
afecta greument la vegetació dels 
voltants.

14 UNITAT 1

 SABIES QUE...

La pluja àcida provoca 
un augment de l’acidesa 
dels llacs, dels rius, dels 
sòls…, que afecta greu-
ment la vegetació de les 
zones on cau. És conse-
qüència de l’emissió a l’at-
mosfera de contaminants 
perillosos que, en reac-
cionar químicament amb 
la humitat de l’aire, gene-
ren àcid sulfúric i àcid ní-
tric que acidifiquen l’ai-
gua de la pluja.

 SABIES QUE...

L’efecte d’hivernacle és 
un fenomen natural pro-
vocat pel CO2 i altres ga-
sos que absorbeixen i re-
tenen la radiació solar. 
La  contaminació fa que 
augmenti la quantitat de 
gasos d’hivernacle a l’at-
mosfera i comporta el 
risc d’un increment gene-
ral de la temperatura del 
nostre planeta que pot 
tenir greus efectes climà-
tics.
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Centrals tèrmiques de cicle combinat
La central tèrmica de cicle combinat és la que genera electricitat mitjançant 
la utilització conjunta de dues turbines, una de vapor (com en les centrals tèr-
miques convencionals) i una turbina de gas que aprofita els gasos de la com-
bustió (normalment, gas natural) per generar energia mecànica de rotació que, 
posteriorment, serà aprofitada per l’alternador per produir electricitat. 

Els avantatges més destacades del cicle combinat són: 

• Més flexibilitat a l’hora d’operar a diferents potències.

• Proporciona una eficiència molt més elevada. 
• Contamina menys que les centrals tèrmiques convencionals.

• Estalvi en combustible, en consum d’aigua i cost d’inversió. 

2.3. Centrals nuclears
Les centrals nuclears es diferencien de les centrals tèrmiques en el fet que 
utilitzen la calor alliberada en una reacció nuclear per produir el vapor d’aigua.

Una central nuclear és una central termoelèctrica en què la font d’energia 
tèrmica s’obté d’una reacció nuclear provinent d’un material radioactiu, 
com ara l’urani o el plutoni.

Una reacció nuclear de fissió és un fenomen físic que consisteix en la ruptura 
d’un nucli atòmic en dos nous nuclis per l’impacte d’un neutró (partícula atòmi-
ca), amb l’allibe rament d’altres neutrons i una gran quantitat d’energia que es 
manifesta en forma de calor. Els neutrons emesos poden provocar nous impac-
tes i noves ruptures i així produir una reacció en cadena.

Aquesta reacció es produeix en el nucli del reactor de la central, i serveix per 
escalfar un líquid que circula per uns conductes que actuen com una caldera 
on es genera el vapor a pressió per accionar la turbina. Finalment, l’alternador 
acoblat mecànicament a la turbina genera l’electricitat. 

Fig. 1.19. Esquema de funcionament d’una central nuclear
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Fig. 1.17. Central tèrmica de cicle 
combinat de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelona)

Alternador

Turbina

ReactorEnergia nuclear

Energia mecànica

Energia elèctrica

Fig. 1.18. Diagrama de blocs 
simplificat de les transformacions 
energètiques d’una central nuclear

Fig. 1.20. Central nuclear de 
Vandellòs (Tarragona)
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El reactor nuclear és l’element més característic d’aquest tipus de centrals. 
És la part de la instal·lació que permet produir reaccions nuclears en cadena 
de manera controlada per aprofitar l’energia tèrmica que s’hi genera. L’edifici 
que el conté està fet de parets de formigó armat, planxes d’acer i de plom molt 
gruixudes per tal de minvar la radiació.

La tecnologia de control necessària a les centrals nuclears és complexa i els 
sistemes de seguretat han de ser molt superiors a qualsevol altre tipus de cen-
tral elèctrica, per evitar que es produeixin fuites radioactives a l’exterior.

Impacte ambiental de les centrals nuclears
Com a aspecte positiu, les centrals nuclears no contribueixen a l’efecte d’hi-
vernacle ni a l’escalfament del planeta..., ni són responsables de la pluja àcida. 
Tanmateix, presenten un risc potencial de contaminació radioactiva provocada 
per les emissions i la gestió de residus. Precisament, l’emmagatzematge dels 
residus radioactius que s’hi generen, alguns dels quals es mantenen actius 
 durant milers d’anys, és un dels inconvenients més greus d’aquestes centrals. 

Fig. 1.21. Barrils amb residus nuclears 
radioactius
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7. Explica què és essencialment una central elèctri
ca i descriu breument el funcionament d’una cen
tral hidroelèctrica.

8. Enumera els principals components d’una central 
tèrmica convencional i explica la funció de la cal
dera i del condensador.

9. Quina és la funció de la turbina en una central hi
droelèctrica, tèrmica o nuclear? I la del parc de 
transformació i distribució?

10. La màquina comuna a diferents tipus de centrals 
que transforma l’energia mecànica de rotació en 
energia elèctrica s’anomena 

11. Especifica les diferències més significatives entre 
una central tèrmica convencional i una central 
tèrmica de cicle combinat. Destaca els avantatges 
de la de cicle combinat.

12. Elabora tres diagrames de blocs simplificats de les 
transformacions energètiques que es produeixen, 
respectivament, en centrals hidroelèctriques, tèr
miques convencionals i nuclears.

13. Quin és l’element més característic d’una central 
nuclear? Per a què serveix?

14. Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les afir
macions següents. I, en cas que siguin falses, ex
plica’n el perquè.

a ) Les centrals hidroelèctriques solen estan ubi-
cades a prop de les grans ciutats.

b ) Un alternador transforma energia elèctrica en 
energia mecànica.

c ) A les centrals hidroelèctriques es transforma 
energia tèrmica en energia elèctrica.

d ) La caldera és un element característic de les 
centrals tèrmiques.

e ) El reactor és un element singular de les cen-
trals nuclears.

f ) Les centrals nuclears contribueixen a l’efecte 
d’hivernacle i a l’escalfament global del pla-
neta.

15. Descriu en què consisteix l’efecte d’hivernacle. 
Quines conseqüències negatives produeix? Qui
nes mesures es podrien adoptar per millorar la si
tuació?

ACTIVITATS
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2.4. Centrals solars
La radiació solar és la font d’energia renovable més abundant. Hi ha dos siste-
mes d’aprofitament de l’energia solar: un que la transforma en energia tèrmica 
o calorífica (per produir aigua calenta, vapor o electricitat), tecnologia solar 
tèrmica, i un altre que la transforma directament en energia elèctrica mitjan-
çant la tecnologia fotovoltaica. 

Una central solar és una instal·lació destinada a aprofitar la radiació del 
Sol per generar energia elèctrica.

Central solar fotovoltaica
L’element bàsic i principal d’una central solar fotovoltaica és el conjunt de 
cèl·lules fotovoltaiques que capten la radiació lluminosa del Sol i la transfor-
men directament en energia elèctrica. La unió d’un determinat nombre de 
 cèl·lules forma un panell solar fotovoltaic. 

Fig. 1.23. Esquema de funcionament d’una central solar fotovoltaica

El corrent continu generat als panells solars es transforma en corrent altern, 
que és el que circula per la xarxa de transport, mitjançant uns inversors o on-
duladors.

Central solar tèrmica
L’obtenció d’electricitat en una central solar tèrmica o termosolar a través 
de l’energia tèrmica obtinguda de la radiació solar sempre segueix el mateix 
procés: la radiació solar es concentra sobre un fluid (aigua, oli, etc.) i es trans-

Fig. 1.22. Panell solar fotovoltaic 
format per diverses cèl·lules 
fotoelèctriques. Converteix 
directament la radiació solar en 
energia elèctrica en forma de corrent 
continu (semblant al de les piles 
i bateries).
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16. Relaciona els tres tipus de centrals (hidroelèctri-
ques, tèrmiques i nuclears) amb les frases se
güents:

a ) La font d’energia l’obtenen de materials radio-
actius, com ara l’urani o el plutoni.

b ) Generen electricitat a partir de l’energia calo-
rífica produïda per la crema de combustibles 
fòssils.

c ) Es basen en l’aprofitament de l’energia que ge-
nera l’aigua.

ACTIVITATS
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forma en energia tèrmica; el fluid escalfat, en passar per un intercanviador, 
produeix el vapor que acciona un grup turboalternador (turbina + alternador), 
en el qual s’obté l’energia elèctrica com en qualsevol central tèrmica.

Un dels sistemes de central termosolar més experimentats actualment és el de 
torre central. 

Fig. 1.25. Esquema de funcionament d’una central solar tèrmica de torre central

  

  

  
  

  

  

  

  

  

1. Camp d’heliòstats
2. Caldera
3. Torre
4. Emmagatzematge tèrmic
5. Generador de vapor
6. Turbocondensador
7. Aerocondensador
8. Transformadors
9. Línies de transport d’energia elèctrica 
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Les centrals solars de torre central aprofiten l’energia solar a alta temperatura. 
El sistema de captació està format per una gran superfície d’heliòstats que 
concentren la radiació solar en un receptor instal·lat a l’extrem superior d’una 
torre.

2.5. Parcs eòlics
L’energia del vent ha estat una de les energies renovables més utilitzades al 
llarg del temps que ha permès tant la navegació marítima com la mòlta de ce-
reals o l’extracció d’aigua. No és fins al segle xx quan es comença a aprofitar 
també per generar electricitat.

L’energia eòlica es basa en l’aprofitament del moviment i la força del vent 
per realitzar un treball o per generar electricitat.

En l’actualitat, l’energia eòlica s’aprofita fonamentalment mitjançant la seva 
transformació en electricitat a través dels aerogeneradors. 

Un aerogenerador és una màquina que converteix l’energia cinètica del 
vent en energia elèctrica. 

Generalment, s’agrupen en un mateix emplaçament diversos aerogeneradors, 
donant lloc als anomenats parcs eòlics que es poden veure al cim de nombro-
ses muntanyes del país. 

Fig. 1.24. Els heliòstats són miralls 
que incorporen un sistema de 
seguiment de la trajectòria del Sol 
amb l’objectiu de dirigir els raigs 
solars reflectits cap a un únic punt 
durant tot el dia.

Fig. 1.26. Parc eòlic
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Els components més rellevants d’un aerogenerador per produir electricitat 
són la torre, el rotor, les pales, el generador elèctric i la góndola.

• La torre és el suport sobre el qual es fa el muntatge de tot el sistema i el 
manté a una determinada altura de terra (superior als 100 m per a genera-
dors de 3 MW de potència).

• El rotor és la part mòbil de la màquina que gira per l’acció del vent i que 
transforma l’energia eòlica en energia mecànica.

• Les pales són els elements encarregats de captar l’energia del vent. Solen 
estar fabricades de fibra de vidre i polièster. Augmentant la llargària de les 
pales, podem augmentar la potència subministrada per la màquina.

• El generador elèctric transforma l’energia mecànica, obtinguda a l’eix del 
rotor, en electricitat.

• La góndola, situada damunt de la torre, és l’element estructural, i està for-
mat pel bastidor i la carcassa. El bastidor és la peça sobre la qual s’acoblen 
els elements mecànics principals.

Les instal·lacions eòliques productores d’energia elèctrica, igual que les solars 
fotovoltaiques, poden connectar-se a la xarxa elèctrica o bé funcionar de 
 manera aïllada. Les instal·lacions aïllades s’utilitzen per a aplicacions com ara 
electrificacions rurals, aplicacions agrícoles, senyalització, repetidors de comu-
nicacions, bombament d’aigua, etc. 

Els parcs eòlics que generen importants quantitats d’energia també reben el 
nom de centrals eòliques.

Per poder instal·lar un parc eòlic cal un emplaçament on bufi el vent amb unes 
determinades característiques, com la velocitat (superior a 3 m/s), la continuï-
tat i l’estabilitat. A més, cal que hi hagi una xarxa elèctrica propera per injectar 
l’energia produïda.

2.6.  Altres fonts per a la producció  
d’electricitat 

A més de l’energia solar tèrmica, solar fotovoltaica i eòlica, hi ha altres fonts 
d’energia renovables: la biomassa, la mareomotriu o la geotèrmica.

La biomassa
Des del punt de vista energètic, es considera biomassa la matèria orgànica 
d’origen vegetal o animal, obtinguda de manera natural o procedent de les 
seves transformacions artificials, de la qual es pot extreure energia útil.

Segons el seu origen, la biomassa es pot classificar en: residus agrícoles 
 (purins, restes dels conreus i de neteges del camp), residus forestals (podes 
d’arbres, neteges del bosc, etc.), cultius energètics (conreus de plantes de 
creixement ràpid destinades exclusivament a l’obtenció d’energia) i residus 
sòlids urbans o RSU (deixalles domèstiques).

Fig. 1.27. Elements d’un 
aerogenerador

1 Rotor o turbina
2 Pala del motor
3 Sistema de regulació
4 Carcassa
5 Multiplicador
6 Generador
7 Bancada
8 Sistema d’orientació
9 Torre o suport

1

2

3

7

4

5 6

8

9

1 Rotor o turbina
2 Pala del motor
3 Sistema de regulació
4 Carcassa
5 Multiplicador
6 Generador elèctric
7 Bancada
8 Sistema d’orientació
9 Torre o suport

Fig. 1.28. Aerogenerador

Fig. 1.29. Biomassa obtinguda de 
residus forestals
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La biomassa es pot convertir en energia mitjançant les tècniques d’aprofita-
ment següents:
• Processos físics. Estan destinats a preparar la biomassa com a combustible 

o com a matèria primera per a processos posteriors.
• Processos termoquímics. Sotmeten la biomassa a diverses transformacions 

en condicions de pressió i temperatura, per obtenir combustibles sòlids (car-
bó vegetal...), líquids (olis de piròlisi...) i gasosos (gas de gasogen...).

• Processos bioquímics. Són aquells en què la biomassa se sotmet a proces-
sos de fermentació, mitjançant l’activitat de microorganismes, a fi d’obtenir 
biogàs i bioalcohol, que poden ser usats com a combustible.

Aplicant diferents tecnologies a la biomassa, podem produir energia tèrmica, 
biocombustibles o energia elèctrica.

Una central de biomassa és una instal·lació industrial dissenyada per ge-
nerar energia elèctrica a partir de recursos biològics. El seu funcionament 
és semblant al d’una central tèrmica convencional.

L’eliminació dels residus sòlids urbans (RSU) és un greu problema mediam-
biental. La millor estratègia de gestió i d’eliminació de RSU consisteix a combi-
nar processos de recollida selectiva amb reciclatge i compostatge, i a limitar 
l’abocament i la incineració, ja que provoquen un impacte ambiental important. 

Energia geotèrmica
La Terra és una font d’energia que irradia calor de manera contínua cap a l’at-
mosfera i des de temps remots es coneix aquesta calor interna que es manifes-
ta en fenòmens com erupcions volcàniques, guèisers, aigües termals, etc.

L’energia geotèrmica és la que prové de l’energia de l’interior de la Terra 
i que es manifesta en forma de calor.

Fig. 1.32. Esquema de funcionament d’una central geotèrmica

Bomba
Bomba

Bomba
d'injecció

Aigua 
freda

Aigua 
calenta

Bomba
aspirant

Torre de
refrigeració

Vapor
Turbina

Condensador

Guèisers

Fumarola

Terrenys impermeables

Terrenys permeables

Alternador A la xarxa
elèctrica

Fig. 1.30. Cultius energètics (blat de 
moro, soja, gira-sol, remolatxa, canya 
de sucre, etc.) destinats a l’obtenció 
de biocombustibles.

Fig. 1.31. Els guèisers i els volcans 
són dues manifestacions típiques de 
l’energia geotèrmica.
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Aquesta font d’energia s’utilitza, fonamentalment, aprofitant la calor de les 
 aigües subterrànies mitjançant bescanviadors de calor. A les centrals geo
tèrmiques, aquesta energia es fa servir com a font primària per produir elec-
tricitat. La central més gran del món és el complex geotèrmic The Geysers 
(Califòrnia, EUA), amb una potència total instal·lada d’uns 1 500 MW.

Energia mareomotriu
Els mars i els oceans constitueixen un recurs energètic inesgotable. A causa de 
l’atracció gravitatòria del Sol i de la Lluna, grans masses d’aigua dels mars i 
oceans apugen i abaixen el seu nivell amb regularitat i originen el fenomen de 
les marees. Aquesta font d’energia, que aprofita el moviment d’un gran flux 
d’aigua durant les marees, es coneix amb el nom d’energia mareomotriu.

La primera central mareomotriu del món, que continua sent la més gran, es 
troba a Saint-Malo (França), a l’estuari del riu Rance, i es va posar en funciona-
ment l’any 1966. Els seus 24 grups generadors d’electricitat poden subminis-
trar una potència total de 240 MW.

Marea 
pujant

Marea 
 baixa

Generació

Generació

Marea 
pujant

Marea 
 baixa

Generació

Generació

Fig. 1.34. Esquema de la central mareomotriu de Saint-Malo (França)

Per impulsar turbines que accionin alternadors i produeixin electricitat, les 
centrals mareomotrius generadores d’electricitat s’han d’emplaçar en llocs 
(cales, badies, etc.) on l’amplitud de la marea superi els 5 metres, per crear, 
amb l’ajuda de dics, grans embassaments que retinguin les aigües de plenamar 
(nivell màxim de la marea). Quan baixa el nivell de la marea i la diferència d’al-
tura és considerable, s’obren unes comportes que canalitzen l’aigua per uns 
conductes fins a les turbines, les quals accionen els alternadors que generen 
l’energia elèctrica.

Un altre aprofitament dels mars i oceans com a recurs energètic per produir 
electricitat rau en l’energia de les onades o en l’energia dels corrents marins.

Fig. 1.33. Convertidors elèctrics que 
aprofiten l’energia de les onades.

Fig. 1.35. Dels corrents marins també 
es pot obtenir electricitat a través de 
generadors submarins.
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17. Descriu breument els dos sistemes d’aprofitament de l’energia solar per 
produir electricitat.

18. Posa uns quants exemples de tipus de matèria orgànica que sigui consi
derada biomassa.

19. Enumera diversos aprofitaments que es poden aconseguir a partir de la 
biomassa, aplicant diferents tecnologies.

20. Explica per a què es fan servir els aerogeneradors i quines condicions 
s’han de donar per instal·lar un parc eòlic en un determinat emplaçament.
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3 Transport de l’energia elèctrica
Les centrals elèctriques es troben sovint allunyades dels punts de consum. És 
per això que cal disposar de xarxes de transport i distribució per fer arribar 
l’electricitat als llocs on es consumeix, atès que aquest tipus d’energia no es 
pot emmagatzemar en grans quantitats.

El sistema de subministrament elèctric consta de tres activitats: la generació, 
el transport (que permet transferir l’energia produïda fins als centres de con-
sum) i la distribució (que fa possible que l’electricitat arribi als usuaris en unes 
condicions òptimes per al seu ús).

Les xarxes de transport o línies d’alta tensió porten, a través de grans 
distàncies, l’energia elèctrica generada a les centrals elèctriques fins a 
les centrals de transformació situades a prop dels llocs de consum. Estan 
constituïdes, bàsicament, per conductors (coure o alumini) i per elements 
de suport (torres d’alta tensió).

El transport de l’electricitat es realitza a tensions elevades per minimitzar les 
pèrdues d’energia en els cables conductors.

La xarxa de distribució té la funció de fer arribar l’electricitat des dels cen
tres de transformació (també anomenats subestacions de distribució) fins 
als usuaris finals. Aquesta part del sistema de subministrament elèctric és res-
ponsabilitat de les companyies distribuïdores d’electricitat.

Fig. 1.36. Xarxa de transport (línia 
d’alta tensió)
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21. Completa la taula següent i relaciona el tipus 
 d’energia renovable, la font primària i exemples 
d’aplicacions.

Tipus d’energia 
renovable Font Aplicacions

Vent

Energia 
mareomotriu

Biomassa Combustible 
d’automoció

Energia interior 
de la Terra

Sol Producció d’ener-
gia elèctrica

22. Respon vertader (V) o fals (F) en les afirmacions 
següents. I, en cas que siguin falses, explica per 
què.
a ) L’energia solar fotovoltaica s’utilitza, principal-

ment, per a la producció d’aigua calenta.
b ) Un parc eòlic és una instal·lació formada per 

un conjunt d’aerogeneradors.
c ) L’energia geotèrmica aprofita la calor interna 

de la Terra.
d ) Dels residus sòlids urbans se’n pot extreure 

energia útil.
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4 Energia elèctrica i sostenibilitat
Per desenvolupament sostenible s’entén «satisfer les necessitats de les gene-
racions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions del 
futur per atendre les seves pròpies necessitats». Aquesta definició la va forma-
litzar, el 1987, la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de les 
Nacions Unides.

El desenvolupament sostenible és un concepte que planteja un creixement 
econòmic i social respectuós amb el medi ambient. Es basa en un desenvolu-
pament econòmic viable que fa un ús eficient dels recursos naturals, millora la 
qualitat de vida de la societat i contribueix a disminuir els impactes ambientals 
de les activitats productives, com ara la generació d’energia elèctrica. 

Sorgeix, en conseqüència, la necessitat de substituir les fonts d’energia no re-
novables, com els combustibles fòssils o nuclears, per fonts d’energia renova-
bles que redueixen la producció de contaminants i l’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle.

Hi ha models alternatius a la producció centralitzada de les grans centrals 
elèctriques molt més ecològics i sostenibles. La producció d’electricitat per a 
l’autoconsum mitjançant fonts renovables n’és un exemple.

4.1. L’eficiència energètica
Potser no te n’has adonat, però la il·luminació i les bombetes LED són cada cop 
més presents en el nostre entorn i en els aparells que utilitzem: televisors, jo-
guines, llums de casa, semàfors, roba... I per què? Doncs perquè duren molt 
més, contaminen menys i són més eficients des del punt de vista energètic, 
és a dir, consumeixen menys electricitat per realitzar el mateix treball.

L’eficiència energètica consisteix a reduir la quantitat d’energia requerida per 
proporcionar els mateixos productes o serveis, sense disminuir el nivell de 
confort o la qualitat de vida. Dit d’una altra manera, produir més amb menys 
energia. 

Fig. 1.37. El desenvolupament 
sostenible ha de conjugar els 
aspectes econòmic, social 
i mediambiental.

Fig. 1.38. Etiqueta energètica. 
Informa dels valors de consum 
d’energia i aigua de l’aparell 
(eficiència), així com de les 
prestacions d’aquest. Permet 
conèixer de manera ràpida 
l’eficiència energètica d’un 
electrodomèstic.
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Realitza el repte de l’activitat educativa L’energia que ve del Sol que es 
proposa al web de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), apartat «Les cinc 
diferències energètiques!» del bloc de continguts educatius.

http://cincdiferencies.icaen.gencat.cat/cincdiferencies/AppPHP/

Finalment, se’t proposa Recicla i fes un cotxe solar!, construir un cotxe 
solar a partir d’una joguina vella. T’hi atreveixes? També pots dur a ter
me altres reptes dels que es proposen o practicar amb alguns jocs en 
línia de l’energia.

INVESTIGA, APRÈN i EXPERIMENTA!
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L’eficiència energètica aporta enormes beneficis en diferents àmbits: redueix 
les despeses d’energia a les llars i empreses, disminueix el consum de recursos 
naturals, redueix el dany ambiental, la contaminació i l’impacte dels gasos d’hi-
vernacle, etc.

4.2. Estalvi energètic
La generació, la transformació i l’ús de qualsevol tipus d’energia suposa, en 
major o menor grau, un impacte negatiu sobre el medi ambient. Cal, per tant, 
un creixement sostenible que satisfaci la demanda energètica i permeti el 
 progrés continuat de la humanitat, però que, en canvi, impedeixi un augment 
 desmesurat del consum d’energia, minimitzi l’impacte ambiental i eviti l’exhau-
riment de les reserves de recursos naturals.

L’aplicació de mesures per reduir el consum d’energia i afavorir la utilització de 
tecnologies i aparells més eficients pot representar un gran estalvi d’energia 
que pot repercutir en totes les fases del cicle energètic.

Consells pràctics per estalviar energia elèctrica
• Utilitzar colors clars en sostres i parets per aprofitar al màxim la llum natural. 

• No deixar llums encesos en habitacions buides i sectoritzar la il·luminació.

• Emprar bombetes de baix consum, com ara les de tecnologia LED.

• Desendollar els aparells que no s’utilitzin, ja que l’stand-by també consumeix 
un 10 % d’energia.

• Escollir electrodomèstics de baix consum i d’alta eficiència energètica.

• Situar els frigorífics i congeladors tan lluny com es pugui de les zones de 
calor, i mirar de no obrir-ne la porta constantment.

• Utilitzar la rentadora i el rentaplats a plena càrrega i programes econòmics.

• A la cuina, adaptar els recipients a la dimensió de la placa elèctrica.

• Reforçar els aïllaments tèrmics o col·locar-ne de nous per disminuir les pèr-
dues de calor.

• A l’hivern, aprofitar la calor del Sol apujant les persianes durant les hores 
d’assolellada. A la nit, en canvi, abaixar-les i córrer les cortines per ajudar a 
mantenir la temperatura.

Fig. 1.40. Les bombetes LED es caracteritzen per la seva alta eficiència energètica, qualitat, llarga 
durada i varietat de models.

Fig. 1.39. L’estalvi d’energia a les llars 
representa una important reducció 
de les despeses, a més d’afavorir 
un creixement més sostenible i un 
menor impacte mediambiental.
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25UNITAT 1

1. CREA UNA PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA!
Crea un document o presentació multimèdia, individualment o en grup (d’acord amb les indica-
cions del professorat), sobre les energies renovables o el funcionament d’algun tipus de central 
elèctrica. Afegeix-hi elements gràfics visualment atractius i fes una bona selecció de text i d’i-
matges que ajudin a explicar millor i fer més entenedora la presentació. Cerca a Internet recur-
sos interessants sobre el tema (animacions, minivídeos, infografies, documentals, etc.) que con-
sideris adients per incorporar-los al teu treball. Webs de companyies elèctriques, com ara 
Endesa o Unesa, et poden ser d’utilitat.

2. EXPERIMENTA I INVESTIGA EN GRUP!
Si disposeu d’alguna cèl·lula solar fotovoltaica al vostre institut o escola, compro-
veu que el corrent que subministra depèn de la quantitat de llum que rep. Per 
comprovar-ho, connecteu primer un voltímetre i observeu que la tensió que sub-
ministra va variant segons el nivell de lluminositat que rep. A continuació, con-
necteu-hi algun receptor elèctric adient a la tensió i intensitat que subministra; 
per exemple, un petit motor solar, una bombeta o LED, o un brunzidor.
Si teniu més d’una cèl·lula solar, connecteu-les en sèrie i comproveu que les ten-
sions de cada una se sumen, tal com succeeix amb les piles i bateries. Fig. 1.41.  

3. OBSERVA i ANALITZA!
Visita el web de Red Eléctrica de España (https://demanda.ree.es/demanda.html), concre-
tament la pàgina de demanda d’energia elèctrica en temps real, estructura de generació i 
 emissions de CO2. Observa’n i analitza’n els gràfics i la informació que s’hi facilita i respon a les 
qüestions següents:
a) Calcula el percentatge total de generació d’energia elèctrica que s’està produint en temps 

real procedent de fonts renovables (eòlica, hidràulica, fotovoltaica i tèrmica renovable).
b) De les fonts d’energia renovables, quina és la que produeix més electricitat?
c) Quina és la font d’energia no renovable que està generant més electricitat?
d) Quina és la demanda real d’energia en MW?
e) Quina és la font d’energia que està produint més emissions de CO2 a l’atmosfera (en t/h)? 

Quin percentatge representa sobre el total d’emissions que s’estan generant en aquell mo-
ment?

f) Determina la màxima producció diària (en MW) i a quina hora es genera, i també el mínim 
diari (en MW) i l’hora.

g) Quantes emissions de CO2 està produint l’energia nuclear?

POSA’T A PROVA!
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26 UNITAT 1

1. Elabora una taula, com la que es mostra 
 d'exemple, i omplela amb les fonts d'energia 
descrites a continuació segons que siguin o  
no renovables.

solar – carbó – urani – eòlica – petroli – biomas-
sa – hidràulica – gas natural – geotèrmica - ma-
reomotriu

Fonts d’energia 
renovables

Fonts d’energia  
no renovables

2. Indica quina de les fonts d’energia següents 
són primàries i quines secundàries: 

vent, aigua, electricitat, Sol, llenya, gasolina, 
carbó, petroli, fueloil, gas natural.

3. Explica els motius, segons el teu parer, de per 
què les fonts d’energia renovables són encara 
minoritàries en la producció d’energia elèctri
ca al nostre país. Quins avantatges presenten 
respecte de les no renovables?

4. Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les 
afirmacions següents, i indica, si és el cas, on 
és l’error.

a ) La primera energia que utilitzaren els po-
bles primitius va ser l’energia muscular 
dels animals.

b ) Els països més desenvolupats són els que 
consumeixen més energia.

c ) El vent, l’aigua i el foc són fonts d’energia 
tradicionals.

d ) L’energia més important a la Terra és la 
procedent del Sol.

e ) El carbó, la llenya i el gas natural són fonts 
d’energia secundària.

f ) Les fonts d’energia són els recursos natu-
rals dels quals pot obtenir-se energia.

g ) El petroli és una energia no renovable 
 d’origen mineral.

5. Identifica els components núm. 1, 2, 3 i 4 de la 
figura, digues el tipus de central elèctrica de 
què es tracta i explica’n breument el funcio
nament. 

Fig. 1.42.  

1

2

3

 4

6. Quin tipus de central tèrmica té un impacte 
ambiental menor? Justifica la resposta.

7. Comenta les diferències més notables entre 
l’energia solar tèrmica i la solar fotovoltaica.

8. Explica els avantatges i inconvenients de te
nir a casa, solament, una instal·lació solar tèr
mica per escalfar aigua calenta. Disposaries 
sempre d’aigua calenta per dutxarte?

9. Quin és l’element característic d'una central 
nuclear? Quina és la seva funció? En una cen
tral tèrmica, quin seria l’element que faria una 
funció similar?

ACTIVITATS FINALS

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es



27UNITAT 1

10. Cerca informació sobre la pluja àcida i explica 
breument en què consisteix i quins són els 
principals efectes negatius que provoca so
bre el medi ambient. Quina relació hi ha amb 
les centrals tèrmiques que usen carbó com a 
font d'energia?

11. Quin és l’element principal d’un parc eòlic? 
Descriu breument com funciona i enumera’n 
algunes parts característiques.

12. Completa les frases següents amb les parau
les del requadre.

centrals elèctriques - distribució - subministra-
ment – generació - xarxes de transport - trans-
port

a ) El sistema de  elèctric 
consta de tres activitats: la , 
el  (que permet transferir 
l’energia produïda fins als centres de con-
sum) i la  (que fa possible 
que l’electricitat arribi als usuaris en unes 
condicions òptimes per al seu ús).

b ) Les  o línies d’alta tensió 
porten, a través de grans distàncies, l’ener-
gia elèctrica generada a les  
fins als llocs de consum. 

13. Exposa uns quants motius pels quals seria 
adequat substituir la il·luminació existent a 
casa teva, o a l’escola, o a l’institut per llums 
de tecnologia LED. Quin n’és el principal in
convenient?

14. Raona per què és important l’estalvi ener
gètic.

15. Ordena les paraules de les oracions següents 
per obtenir frases que corresponguin a con
sells pràctics per estalviar energia:

a ) rendiment aparells i triar d’alt instal·la-
cions.

b ) llums buides deixar encesos en no habita-
cions.

c ) consum bombetes baix utilitzar de.

d ) càrrega i el rentaplats utilitzar a la plena 
rentadora.

16. Comenta unes quantes estratègies d’estalvi 
energètic, senzilles de portar a la pràctica, 
que es podrien dur a terme a casa teva o al 
teu centre educatiu.

17. L’eliminació dels residus sòlids urbans (RSU) 
s’ha convertit en un greu problema mediam
biental. Valora diferents estratègies de gestió 
i d’eliminació d’aquests RSU.

18. Observa la fotografia i reflexiona sobre el 
problema mediambiental que mostra. Se  t’acut 
alguna solució a aquest problema? Hi tro
bes  alguna relació amb el concepte «creixe
ment sostenible»? 

Fig. 1.43.  

19. Descriu uns quants beneficis que l'eficiència 
energètica aporta en diferents àmbits.

20. Explica què és l'etiqueta energètica.
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El Centre d’Ensenyament Online (CEO) és un espai 
on trobareu informació pràctica i tots els recursos 
didàctics necessaris per al desenvolupament de 
cada disciplina. Aquest espai és de gran utilitat per 
a alumnes i professors, i una eina imprescindible per 
afrontar els reptes que exigeix el mercat laboral, cada 
cop més competitiu i especialitzat.

Organitzat en tres parts:

Centre d’informació
El centre d’informació ofereix 
informació pràctica del contingut 
de l’obra: presentació, taula de 
continguts, etc. Consulteu els 
diversos apartats depenent de la 
informació que necessiteu.

Centre de l’estudiant
El centre de l’estudiant està 
especialment creat perquè els 
alumnes accedeixin a informació 
pràctica que puguin utilitzar 
per consolidar coneixement 
i autoavaluar-se dins de cada 
disciplina.

Centre del professor/a
El centre del professor/a posa a 
la vostra disposició material de 
suport que podeu utilitzar en 
les vostres classes. Empleneu el 
formulari de registre i sol·liciteu la 
clau d’accés per poder consultar 
tots els apartats.
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Una nova forma de llegir...
Una nova forma d’aprendre 

T’imagines un llibre de text adaptat 
a les necessitats individuals de cada 
estudiant?

SmartBook® és la primera 
i única experiència de 
lectura i aprenentatge 
adaptatiu dissenyada 
per canviar la forma amb 
la qual els estudiants 
llegeixen i aprenen, 
trencant el camí lineal dels 
llibres de text tradicionals 
i adaptant-se a les 
necessitats i el ritme de 
cada estudiant. 

PREMI
SIMO

EDUCACIÓN

2015

SmartBook®, guanyador del

premi SIMO Educación al

MILLOR RECURS DIGITAL

DE CREACIÓ EDITORIAL

en la modalitat Tecnologies

i recursos per a l’aula.
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2

SmartBook® és una eina d’aprenentatge adaptatiu que combina una 
revolucionària tecnologia desenvolupada per McGraw-Hill Education amb 
un llibre digital interactiu. SmartBook® analitza la manera en la que llegeix 
i aprèn l’estudiant i, en funció de les seves respostes a preguntes sobre el 
que ha estudiat i la seguretat sobre els seus coneixements, el va guiant a 
través dels continguts del llibre, d’una manera personalitzada i adaptada al 
seu propi ritme d’aprenentatge, per a que cada minut que passa l’alumne 
estudiant sigui el més efectiu possible.

Què és?

Llegeix

Com funciona?

SmartBook®

A la fase de lectura, l’estudiant 
és guiat a través del text per 
a que llegeixi d’una manera 
adaptada a les seves necessitats.  
A SmartBook® l’estudiant té 
accés al text complet, però 
se li mostraran unes àrees 
ressaltades en groc que indiquen 
el contingut en el que hauria de 
centrar el seu estudi en aquell 
moment concret. Les àrees 
ressaltades del text van variant 
en funció de les seves respostes 
a la part pràctica, subratllant 
nous temes i conceptes de més 
nivell, un cop que l’estudiant 
ha demostrat el domini dels 
conceptes essencials del tema.

SmartBook® consta de vàries fases: 
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Llegeix Pràctica

Pràctica

Repàs

Sí la sé Crec que sí No la sé segur Cap idea

Per assegurar el domini dels temes 
i la retenció a llarg termini dels 
conceptes apresos, en aquesta 
fase l’estudiant repassa en forma 
d’activitats el contingut important 
que el sistema ha identificat que és 
més probable que oblidi.

De tornada a la fase Llegeix, l’estudiant es trobarà amb noves parts del text ressaltades en 
groc, que indiquen el nou contingut a estudiar, i d’altres ressaltades en verd, que són els 
temes o conceptes que l’estudiant ha demostrat que domina en respondre correctament a 
les preguntes a la fase de pràctica.

Subratllat groc: mostra el contingut que és important per a l’estudiant en aquell moment.

Subratllat verd: mostra el contingut que l’estudiant ha demostrat que domina en realitzar 
les preguntes a la fase de pràctica.

La millor manera d’estudiar amb SmartBook® és anar passant d’una fase a l’altra fins 
completar la unitat. La mateixa eina ajudarà l’estudiant a identificar quan ha arribat el 
moment de canviar de fase.

A la fase de pràctica, els estudiants refermen 
el que han après fins el moment realitzant una 
sèrie d’activitats de tipologia diversa. Abans de 
respondre, es demanarà a l’estudiant que avaluï el 
grau de seguretat sobre els seus coneixements:

En funció de les respostes a aquelles preguntes, el grau de seguretat que estableixin i altres dades que va 
recollint el sistema mentre els estudiants treballen,  SmartBook® anirà ajustant el camí d’aprenentatge de 
cada estudiant adaptant-lo al seu ritme i necessitats i determinant quina serà la següent pregunta.
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Informes complets 
sobre el progrés del curs

Tot són avantatges

Estudiant
Els informes de l’estudiant proporcionen detalls sobre el seu progrés, sobre els temes que domina i sobre els que necessita 
estudiar més, per tal que pugui treure el màxim profit del seu temps d’estudi.

Professor
Els informes del professor permeten a aquest conèixer en temps real els punts forts i les febleses dels seus alumnes de 
manera individual i a nivell global, podent adaptar així les seves classes i tutories.

Per al professor:
•  Millora la qualitat i la productivitat de les classes.

•  Facilita l’adaptació de les classes al nivell i necessitats dels
alumnes.

•   Ajuda a prevenir el possible fracàs escolar i a posar-li
remei abans que es doni.

•  Millora el rendiment dels alumnes i el seu nivell de notes.

Per a l’estudiant:
•  Ofereix el contingut adequat per a cada estudiant en el

moment precís per a treure el màxim profit del temps
d’estudi.

•  Excel·lent preparació per a la classe i per als exàmens.

•  Ajuda a retenir els conceptes clau a llarg termini.

•  Ajuda a aconseguir millors notes.

•  Eina online: sense descàrregues, sense necessitat de
gravar el progrés.

•  Accés en qualsevol moment mitjançant una connexió a
Internet i des de diversos dispositius.

•  Interfície intuïtiva i atractiva.

•  És divertit, perquè permet competir amb d’altres usuaris.

Informes

Beneficis
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La millor manera de treure el màxim profit de les avantatges d’ SmartBook® és crear una classe a 
la que s’hi apuntaran els teus alumnes. Els estudiants poden treballar independentment o associats 
a la teva classe, però l’experiència és molt més positiva i productiva si s’integra SmartBook® com 
una part més de l’assignatura. Et proporcionem algunes opcions o idees:

... com a deures

... abans de l’examen

... abans d’anar a classe

Pots dir als teus alumnes que estudiïn amb SmartBook® abans d’anar a classe. Així podràs basar les teves 
classes en les dades que obtinguis amb aquesta eina.

Pots presentar el contingut a classe i després, com a deures, dir-los que estudiïn el tema amb  
SmartBook®. Després, en funció de les dades que obtinguis sobre el progrés, els punts forts i les febleses 
dels teus alumnes, podràs reforçar determinats continguts i fer un seguiment general i individual del que 
realment s’ha après.

Pots donar la unitat completa i recomanar als teus alumnes que utilitzin SmartBook® per preparar 
l’examen. Si tenen examen final de curs, recorda als teus alumnes que utilitzin la fase Repàs per estar 
preparats quan arribi el gran dia. 

...

Integra SmartBook® al teu curs

Si els teus alumnes tenen dificultats per accedir a Internet, una bona solució pot ser 
dedicar periòdicament el temps de classe a SmartBook® a l’aula d’informàtica.
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Publicaciones personalizadas a tu medida

¡Elige el contenido y crea el manual que mejor se adapta 
a tus necesidades!

Entra en nuestra web:
http://create.mheducation.com

¡Accede a todo el catálogo!
y crea tu libro a medida en 3 sencillos pasos

Create permite crear una obra personalizad a través de un proceso fácil e intuitivo seleccionando 

material del catálogo de McGraw-Hill. Además, se puede adaptar a las necesidades de cada 

docente ¡añadiendo material propio!

El deseo de todos los profesores ha sido siempre tener el libro que refleje fielmente los temas 

del curso y con el que los alumnos dispongan de todo el material que necesitan para seguir la 

clase y superar la asignatura. McGraw-Hill Education fiel a su misión de ayudar a los docentes 

y enseñar a los estudiantes, pone a disposición de cualquier profesor su oferta editorial y la 

diversidad de las soluciones de aprendizaje de las que dispone para lograr este objetivo.
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Ahora en McGraw-Hill Education 
te regalamos los gastos de envío. 
Si el importe de tu pedido es 
superior a 25€, los gastos de 
envío valorados en 5€ serán 
descontados de tu compra.

Compra cualquiera de nuestros 
títulos para Primaria y ESO y 
disfruta de un descuento inmediato 
del 20% en el precio de tus libros.

Todos los productos 
McGraw-Hill Education más 
económicos en nuestra tienda 
online. Selecciona tu producto 
y benefíciate de un 5% de 
descuento comprando 
cualquiera de nuestros títulos.

Consigue tus Gastos 
de Envío GRATIS

¡Ahórrate un 20% 
en los libros de 
tus hijos cada curso!

5% de descuento en todo 
nuestro fondo editorial

Regístrate como cliente y visualiza siempre que quieras el contenido de tu cesta o las compras realizadas

La tienda de

McGraw-Hill Education
te ofrece las

mejores ventajas

Nuestro proceso de compra es muy sencillo

¡Todo el fondo de McGraw-Hill Education 
en papel o formato digital ahora más fácil y económico!

www.mheducation.es

Porque el aprendizaje lo cambia todo

Localiza todos nuestros productos en el apartado TIENDA en el menú principal.

Encuentra tu producto navegando por nuestro catálogo o en el buscador.

Añade a la CESTA lo que quieres adquirir e inicia el proceso de compra, 

pinchando en REALIZAR PEDIDO.

1

2

3

Tus libros de texto 
con un

20% de
descuento

a partir
de 25€

Envío GRATIS
en todo nuestro

fondo
editorial

5% de descuento
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Descobreix-ho tot sobre  SmartBook® a:
www.smartbookmhe.es

Aconsegueix SmartBook® a: www.mheducation.es

® SmartBook és una marca registrada de McGraw-Hill Education.

Accés i registre, vídeos tutorials i tota la informació.

Descarrega’t l’app 
d’SmartBook® 
gratuïtament a la 
teva App Store o 
Play Store.

Per a més informació:
educador@mheducation.com  
901 450 050  •  902 289 888

Because learning changes everything.
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