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Planet Power és una pel·lícula fascinant que segueix el sorprenent viatge de Solar Impulse 2, un avió impulsat només 
per la llum solar, que vola al voltant del món pilotat per Bertrand Piccard i André Borschberg. Solar Impulse 2 utilitza 
l’energia solar per a produir electricitat. Què saps d’electricitat?

Activitat 1. La humanitat ha estudiat l’electricitat durant milers d’anys. Usa les paraules de la llista per a completar cada 
oració sobre un inventor que va canviar la forma en què entenem i usem l’energia elèctrica. 

 bateria     Grecs     Edison    combustibles fòssils     cases   
  bombeta   raig     imants    llum solar    cables

A.  Els antics ____________ pensaven que els llamps els van crear els ciclops per al déu Zeus.

B. 1749: Benjamin Franklin va veure que el ____________ tenia electricitat. El seu parallamps ens va mostrar aquest poder 
per primera vegada.

C. 1800: Alessandro Volta va inventar la primera ____________ de discos de metall apilats.

D. 1831: Michael Faraday va usar ____________ i moviment (energia cinètica) per a crear electricitat.

E. 1838: Samuel Morse va trobar una manera d’enviar senyals elèctrics a través de ____________ de coure.

F. 1880: Thomas ____________ va crear la primera ___________ moderna.

G. 1882: Nikola Tesla va construir un sistema per a portar el corrent elèctric a les ____________ de les persones.

H. 1954: Els científics van fer panells solars que podrien convertir la ____________ en electricitat.

I. 2016: Bertrand Piccard i André Borschberg van ser els primers a fer la volta al món utilitzant un avió 
 propulsat per energia solar en compte de _______________________.

Bertrand 
Piccard Va 
nàixer per 
a canviar 
el món 
amb la 
ciència! 
Son 
pare, Jacques Piccard, 
va construir un submarí 
que podia submergir-se 
a més profunditat que la 
resta. Va trobar nova vida 
marina on ningú creia 
que n’hi poguera haver. 
L’avi de Bertrand, August 
Piccard, va ser la primera 
persona a volar un globus 
aerostàtic prou alt com 
per a veure la corba de 
l’horitzó de la Terra. Què 
tenien en comú amb els 
inventors de l’activitat 1? 
Van somiar en gran, van 
treballar dur, van aplicar 
la ciència i van canviar el 
món!

Activitat 2. Has volat alguna vegada en un avió? La majoria dels avions són molt grans i 
pesats. Cremen combustible per a mantindre’s en l’aire. Solar Impulse 2 utilitza només la 
llum del sol. Pesa com un cotxe i té unes ales enormes per a capturar suficient llum solar. 
Els enginyers i científics van utilitzar materials i equips especials per a construir-lo. 

Connecta els punts per a descobrir Solar Impulse 2.  
Després, escriu la lletra de cada part de l’avió en el 
lloc on ha d’anar. 
  

PARTS DE L’AVIÓ 
A. Els panells solars capten la llum del sol per a usar-la com a energia. 
B.  Les bateries emmagatzemen l’electricitat durant el dia i alimenten els motors i les llums durant 

la nit. 
C.  Els propulsors usen electricitat per a mantindre Solar Impulse 2 en l’aire. 
D.  La cabina del pilot té la grandària suficient per a un pilot, subministraments bàsics i, un bany. 
E.  Els materials lleugers ajuden l’avió a volar amb menys energia. 
F.  Un sistema de comunicació per satèl·lit permet als científics fer un seguiment de l’avió i parlar 

amb el pilot.

1
2 3

4
5

6
7 8 9

10
11

12 13 14

15
16

17

18 19

20
21

22
23

24
25

26

27 28 29

30
31

32
33

34
35

36

37
38

39
40

41

4243

44
45

46

47

48 49
50

51

52

53

Activitat 
extra: 

Reuneix diversos 
materials per a crear 
un collage que conte 

la història de Solar 
Impulse 2.

FENT H ISTÒRIA
1r CICLE. PRIMÀRIA
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Activitat 1. La major part de l’electricitat que utilitzem a les nostres llars i col·legis es genera a les 
centrals elèctriques. Algunes cremen combustibles fòssils que es troben davall de terra. Aquests 
combustibles són fonts d’energia no renovables perquè no es poden reemplaçar després de cremar-se. 
L’energia del sol és una font d’energia renovable perquè podem continuar utilitzant-la sense que s’esgote.

Encercla les fonts d’energia renovables: 

llum solar       gas natural        rius        urani        fem de vaca        carbó        vent

La crema de combustibles fòssils pot danyar el medi ambient, ja que es produeixen molts gasos d’efecte d’hivernacle. Però 
hi ha esperança! Com veiem en Planet Power i en el vol de Solar Impulse 2, les fonts d’energia renovables poden estalviar 
diners, proporcionar energia i... ajudar la Terra!

1r CICLE. PRIMÀRIA

EL  MÓN DE  L’ENERGIA

Activitat 2. Solar Impulse 2 ha sigut el primer avió a fer una volta al món només amb energia solar. Bertrand Piccard, André Borschberg i el 
seu equip van treballar durant molt de temps per a aconseguir aquest objectiu. Només la preparació del viatge els va portar més d’un any! 

El mapa següent mostra la ruta de Solar Impulse 2 i els països on va fer parades. Escriu les lletres corresponents als llocs 
que va visitar en els cercles del mapa. Pots decorar el teu mapa amb colors i/o textures per a representar els continents, els 
oceans, etc.

Emirats
Àrabs
Units
(EAU) Omán India Myanmar

Xina
Japó

Estats
Units Espanya

Egipte

A. Abu Dhabi   B. Masqat   C. Ahmadabad   D. Benarés   E. Mandalay   F. Chongqing   G. Nanjing   H. Nagoya   I. Honolulu   
J. San Francisco   K. Phoenix   L. Tulsa   M. Dayton   N. Lehigh Valley   O. Nova York   P. Sevilla   Q. El Caire
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LA H ISTÒRIA  DE  L’ENERGIA

DESENVOLUPAMENT
1.___1749: Benjamin Franklin va demostrar que els llamps són 

descàrregues elèctriques. Va usar un catxerulo i una vareta de metall 
llarga per a aprofitar el seu poder per primera vegada. 

2.___1800: Alessandro Volta va inventar la primera bateria usant 
substàncies químiques i diversos discos de metall. 

3.___1821-1831: Michael Faraday va construir el primer motor 
amb un imant i electricitat. Deu anys després, va invertir el seu 
experiment i va utilitzar imants i moviment per a generar electricitat.

4.___1838: Samuel Morse va trobar una manera d’enviar senyals 
elèctrics a través de cables de coure. 

5.___1880: Thomas Edison va crear la primera bombeta moderna. 

6.___1882: Nikola Tesla va construir un sistema de “corrent altern” 
per a transportar electricitat a llargues distàncies, fins a les cases de 
les persones. 

7.___1954: Els científics van fabricar els primers panells solars que 
podrien alimentar un dispositiu durant diverses hores.

8.___ 2016: Bertrand Piccard i André Borschberg van ser els primers a fer 
la volta al món amb un avió propulsat només amb energia solar.

BENEFICIS
A. S’ha tardat dècades a començar a utilitzar tot el potencial de 

l’energia solar.

B. El descobriment del fet que es podria crear i mantindre un corrent 
elèctric amb la utilització de productes químics i diferents metalls 
va obrir la porta a futures investigacions.

C. La llum elèctrica va permetre que les persones treballaren després 
de fosquejar i en espais sense finestres, com fàbriques i grans 
edificis d’oficines. Imagina’t un bany o un centre comercial sense 
il·luminació!

D. El codi Morse va permetre enviar missatges a llargues distàncies 
molt més ràpid que la correspondència que es transportava a cavall 
o en vaixell.

E. El parallamps va protegir els edificis dels danys produïts per la 
caiguda de llamps, cosa que evita incendis i lesions. 

F. L’electrificació de les llars ha produït una millora sense precedents 
en la nostra qualitat de vida: conservació d’aliments i medicines 
(frigorífics), control de la temperatura amb els aires condicionats, 
oci, ràdio, televisió…

G. Els primers motors i generadors van demostrar la relació entre 
imants en moviment i l’electricitat. Les centrals elèctriques 
modernes encara funcionen amb aquest principi.

H. Solar Impulse 2 ha demostrat que podem reduir a la meitat el 
consum d’energia, estalviar recursos naturals i millorar la nostra 
qualitat de vida.

Activitat 1. Planet Power, ens mostra com científics i inventors van invertir centenars d’anys per a entendre i aprofitar el poder de 
l’electricitat. Utilitza aquesta línia temporal per a identificar els beneficis d’alguns desenvolupaments clau en aquest camp. Escriu la lletra 
de cada benefici al costat del desenvolupament corresponent.

Activitat 2. Planet Power, afronta el repte de mantindre un equilibri entre dependència energètica i la necessitat de protegir el medi ambient. 
Una manera d’inclinar favorablement aquest equilibri és reduir el consum d’energia. Fes una llista d’activitats diàries en què consumisques 
electricitat. Per exemple, quan uses el frigorífic o quan jugues a un videojoc. Demana ajuda als teus pares per a completar-ho correctament. 

Per a saber quanta energia consumeixes, consulta el web https://www.pacificpower.net/res/sem/eeti/index.html i completa els elements de la seua 
llista. T’ho esperaves? Compara el teu consum energètic amb el dels teus companys. Fes una llista de tres coses que pots fer per a reduir el teu consum 
energètic.

1.______________________________________ 2.______________________________________ 3. __________________________________

Per a saber-ne més... 

Els estudiants poden ampliar aquesta activitat calculant la petjada de carboni de tota la família en el web 
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/. Per a fer-ho, necessitaran treballar amb algun adult.

2n I 3r CICLE. PRIMÀRIA 
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Planet Power és una pel·lícula fascinant que segueix el sorprenent viatge de Solar Impulse 2, un avió impulsat només per la llum solar, 
que vola al voltant del món pilotat per Bertrand Piccard i André Borschberg. Solar Impulse 2 capta la llum solar per a produir l’electricitat 
que alimenta els seus motors i equips.



Actividad 1. Planet Power ens mostra com la nostra 
dependència energètica dels combustibles fòssils causa 
contaminació i afavoreix el canvi climàtic. Per a comprendre 
el funcionament de les centrals elèctriques tradicionals, 
completa amb les paraules de la part superior les oracions 
que descriuen el procés. 

  
fòssils   imants   vapor   turbina   corrent elèctric

1. Els combustibles ___________________ (carbó, petroli o gas 
natural) es cremen per a generar calor. 

2. Aquesta calor s’usa per a bullir aigua que, al seu torn, crea  
___________________.

3. El resultat d’aquest procés mou una roda gegant 
anomenada __________________.

4. El moviment (energia cinètica) de la roda giratòria interactua 
amb una sèrie d’ ___________________ per a produir 
electricitat.

5. El ___________________ es transmet a través de cables fins 
a arribar a les cases.

Activitat 2. Les centrals elèctriques tradicionals alliberen 
gasos d’efecte d’hivernacle que calfen la Terra. Els 
combustibles que es cremen van tardar milions d’anys a 
formar-se, per la qual cosa no poden ser reemplaçats. El vol 
de Solar Impulse 2 va recórrer més de 42.000 km, a una 
altura d’uns 8,5 km. Per a fer-ho, va utilitzar 11.000 kWh 
generats amb energia solar. 

Esbrinem com podem produir energia a partir del sol. 

Segueix les instruccions del teu professor per a construir una 
xemeneia solar. Després col·loca la teua torre en diferents 
llocs amb més o menys llum solar. Usa la taula per a registrar 
la velocitat (lenta, mitjana, ràpida) i la durada del moviment 
del molinet.

Materials: 
- 3 llandes de menjar buides (de llentilles, fesols, etc.) amb 

la tapa i la base retirades. Lleveu l’adhesiu de la marca o 
pinteu-la de negre. 

- Cinta adhesiva i silicona calenta
- Clip
- Xinxeta o agulla
- Llibres grossos o blocs
- Molinet de paper. Agafeu un full de paper quadrat d’uns 

15 cm de costat. Talleu diagonalment des dels cantons fins 
al centre uns 6,5 cm. Doblegueu els 4 pics alterns i fixeu-

los al centre amb cinta adhesiva, silicona…
- Cronòmetre

Com el faig?

1. Apega les tres llandes amb la cinta adhesiva, una damunt de l’altra.
2. Doblega el clip en forma d’arc.
3. Apega l’arc a la part superior de la torre de llandes i 
col·loca la xinxeta en la part superior de l’arc amb silicona, 
de manera que la punta quede cap amunt. 
4. Fixa el molinet a la xinxeta. El molinet s’ha de col·locar 
cap per avall.
5. Col·loca dos llibres o blocs, un al costat de l’altre, separats 
uns centímetres. Tria un lloc molt assolellat (o davall d’un 
llum que done molta calor).
6. Col·loca la torre damunt dels blocs, de manera que quede 
espai perquè passe el flux d’aire per la part inferior.

Observa què succeeix.

Ara, amb el teu company d’equip, escriu un resum amb 
les conclusions dels experiments que heu fet: velocitat 
del molinet, durada del gir i com varia en funció de la 
localització del dispositiu.

___________________________________________________

___________________________________________________

Imagina que has de triar un lloc per a instal·lar panells solars 
al voltant de la teua escola. Segons aquest experiment, 
quina ubicació produiria la quantitat més gran d’energia?

___________________________________________________

___________________________________________________

POTENCIAL  ENERGÈT IC

Localització    Quantitat de radiació solar Velocitat del Durada del
    (Poca/Normal/Molta) Molinet gir (temps)

1.    

2.    

3. 

2n I 3r CICLE. PRIMÀRIA 

Aquest experiment és una adaptació de http: // almostunschoolers.blogspot.com/2015/04/simple-solar-thermal-projects-for-kids.html
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ENERGIA NETA
Activitat 1. Planet Power i el vol amb èxit al voltant 
del món de Solar Impulse 2 ens mostren que les energies 
renovables poden satisfer les demandes mundials 
d’electricitat, crear ocupacions i protegir el medi ambient. 
Això inclou energia solar, eòlica, hidràulica i geotèrmica, entre 
altres. 

•  L’energia solar es genera a través de cèl·lules fotovoltaiques 
que converteixen la radiació del sol en corrent elèctric. 

•  L’energia eòlica s’obté amb turbines, que semblen hèlices 
grans muntades en torres altes. El moviment de les turbines 
produeix energia cinètica (deguda al moviment), que es 
converteix en corrent elèctric per mitjà de l’ús d’imants.

•  L’energia hidroelèctrica, utilitza grans preses que estan 
plenes d’aigua, que prové de la pluja, dels rius, etc., per a 
moure una turbina.

•  L’energia geotèrmica aprofita l’aigua calenta i el vapor 
emmagatzemat a les profunditats de la Terra per a operar un 
generador. 

L’energia eòlica i solar són les energies renovables que més 
creixement estan experimentant. Utilitza el quadre següent 
per a obtindre més informació sobre els seus beneficis i 
inconvenients. Marca la casella de cada una de les afirmacions 
per a indicar si s’aplica a l’energia solar, eòlica, o a les dues. 
Després, respon les preguntes següents: 

1. Què funcionaria millor a la teua ciutat o al teu poble? 
Energia solar o eòlica? ________________________________

2. Justifica la teua resposta (indica les condicions ambientals 

que hi ha). _________________________________________

3. Creus que els panells solars serien efectius en un clima fred, 
com l’àrtic? Per què?

  __________________________________________________

  __________________________________________________

4. Podries generar energia eòlica en un desert? Per què?
  __________________________________________________

    ___________________________________________________

2n I 3r CICLE. PRIMÀRIA 
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Característiques de les energies renovables Solar Eòlica

Depén de les condicions atmosfèriques   

Pot produir electricitat per a una sola casa o una ciutat sencera

Pot ser sorollosa

Produeix electricitat les 24 hores del dia

Pot muntar-se en el sostre d’un edifici o en terra

Millor en àrees rurals o costaneres amb molt d’espai obert i poques obstruccions com edificis

Millor en climes càlids i assolellats sense molts arbres o cobert de núvols

Pot programar-se per a inclinar-se o moure’s per a captar més energia

Proporciona energia il·limitada i gratuïta

L’electricitat pot emmagatzemar-se o transferir-se a la xarxa



Activitat 1. Planet Power conta la història dels inventors i científics que van portar 
l’electricitat a les nostres vides. El vol de Solar Impulse 2 és el resultat d’un gran esforç per 
a superar els límits de l’aviació, sostenibilitat ambiental i èxits humans. Revisa aquesta línia 
temporal per a descobrir la història de l’electricitat:

1749   Benjamin Franklin va demostrar que els llamps eren descàrregues elèctriques 
en “capturar-los” amb el seu parallamps. 

1800 Alessandro Volta va inventar la primera bateria/pila. 

 
1821-31 Michael Faraday va construir el primer motor i generador 

elèctric amb la utilització d’energia cinètica i electromagnetisme. 

1838 Samuel Morse va trobar una manera d’enviar senyals elèctrics a 
través de cables de coure. 

1880 Thomas Edison va crear la primera bombeta moderna.
 

1882 Nikola Tesla i Thomas Edison van idear un sistema que portaria 
l’electricitat a les llars. Després d’un extens debat sobre quin era millor,  

           es va implementar el sistema de “corrent altern” (AC) de Tesla.

1954 Els científics van fabricar els primers panells solars que podrien 
alimentar un dispositiu durant diverses hores.

 

2016 Pilotat per Bertrand Piccard i André Borschberg, Solar Impulse 2 va completar 
el primer vol al voltant del món sense usar una sola gota de combustible fòssil.

Tria un esdeveniment de la línia temporal i investiga el seu impacte en la ciència, la indústria, 
les condicions de treball humanes i el medi ambient. Utilitza la informació que trobes per a 
completar el quadre següent: 

IMPACTE  INDUSTRIAL
1r CICLE. SECUNDÀRIA 
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Descobriment, inventor i any: 

Què passava al món científic en aquell moment?

Quin problema va resoldre aquest descobriment?

Quin avanç científic es va inspirar en aquest descobriment?

Com va millorar aquest descobriment el treball de les persones?

Com va millorar la qualitat de vida de les persones? A millor o a pitjor?

Quina tecnologia utilitzada actualment es basa en aquest 
descobriment? Expliqueu aquesta relació.

Aquest descobriment i la tecnologia utilitzada han causat problemes a 
llarg termini? Considereu l’impacte mediambiental, inclòs el dany als 
ecosistemes, la contaminació i el canvi climàtic, les condicions de treball, 
etc.

Activitat 2. En 1999, Bertrand Piccard, en adonar-se del canvi climàtic que està experimentant el planeta, va reflexionar sobre el 
seu propi ús de combustibles fòssils. En aquell moment, va somiar amb un vol al voltant del món sense emissions i diversos anys 
després, ell i André Borschberg ho van aconseguir. Ara és el teu torn. Treballa en equip. Fes una llista dels problemes ambientals 
o socials als quals s’enfronta el món. Després, feu una pluja d’idees sobre la manera en què la ciència i la tecnologia poden 
contribuir a resoldre aquest desafiament.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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EFECTE  D ’H IVERNACLE

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php

1r CICLE. SECUNDÀRIA 

Activitat 1. En Planet Power, aprenem que, des de l’inici de la Revolució Industrial, les activitats humanes han augmentat dràsticament els 
nivells de diòxid de carboni (CO

2
) presents a l’atmosfera, cosa que fa que augmente la temperatura de la superfície de la Terra. Això es coneix 

com efecte d’hivernacle. És una cosa semblant al que passa dins d’un cotxe a l’estiu quan fa molta calor. 

La taula següent combina dades de quatre agències relacionades amb el clima per a il·lustrar quant ha canviat la temperatura mitjana de la 
Terra en els últims 135 anys. Analitza l’impacte al nostre planeta i respon aquestes preguntes: 

1.  Quin ha sigut el canvi mitjà de temperatura de 1910 a 2010?  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Els pics i les valls d’aquesta gràfica representen les variacions de temperatura causades per esdeveniments climàtics en anys concrets. Dibuixa 
una línia que mostre la tendència general representada en el gràfic.  

3. Basat en la línia de tendència, quina dècada va tindre el canvi més gran de temperatura? _____________ I quina ha tingut el canvi més 
xicotet? ______________

4. Si aquesta tendència continua, quin serà el canvi de temperatura per a 2050?  

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Quina és la teua estimació per a l’any 2500?

____________ __________________________________________________________________________________________________________
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Activitat 1. En Planet Power, aprenem que el motor 
d’un cotxe només és eficient en un 30 %. Això significa 
que només el 30 % de l’energia produïda pel motor es 
transforma en l’energia cinètica que mou el cotxe, la resta 
es malgasta. Quan ens adonem que el transport representa 
més del 40 % de l’energia consumida a Espanya, tenim molt 
de marge de millora.

Per exemple, un cotxe elèctric típic és eficient en més del 
70 %. I els motors de Solar Impulse 2 van aconseguir una 
eficiència rècord del 97 %! Per a comprendre la diferència, 
fem una ullada a com funcionen aquests motors.

El motor de combustió interna, utilitzat en la majoria dels 
vehicles, funciona en un procés de quatre fases o temps que 
es mostra en l’esquema següent.

Ordena la descripció que apareix a continuació amb el pas 
correcte del procés.

A. L’émbol espenta cap amunt per a comprimir la mescla 
d’aire i combustible.

B. Una mescla d’aire i combustible s’introdueix a la cambra 
de combustió. L’émbol està baix de tot. 

C. Els gasos cremats són expulsats dins del tub d’escapament. 
En un avió de reacció, aquest alliberament de gasos 
impulsa l’avió cap avant.

D. Una espurna fa que la mescla comprimida explote, cosa 
que obliga l’émbol a retrocedir i gira el cigonyal.

Un motor de combustió interna es basa tant en reaccions 
químiques com en moviments mecànics. Hi ha molts processos 
en què es perd energia: fricció entre les parts, diferència de 
temperatura entre el combustible i l’aire, energia necessària per 
a augmentar la pressió, etc. Es perd un poc d’energia en cada 
pas. Després, cal multiplicar aquesta energia perduda per tots els 
cilindres que impulsen el motor d’un cotxe (6-8). Tot suma!

Activitat 2. En comparació, els motors elèctrics són molt 
més simples, amb menys parts mòbils i sense necessitat 
de canvis de calor o pressió. Les cèl·lules fotovoltaiques 
converteixen la llum en electricitat directament, i l’energia 
elèctrica flueix per un circuit cap al motor, on es converteix 
en energia cinètica.

En el web següent pots veure un motor elèctric simple: 
www.instructables.com/id/The-Easter-Solar-Engine 
Podeu construir un motor solar amb aquestes instruccions.
Fins i tot, si no n’has construït mai, pots usar els esquemes 
per a analitzar com funciona.

Aquest motor elèctric utilitza una bateria recarregable per 
a emmagatzemar energia. Dibuixa les fletxes en l’esquema 
per a il·lustrar el flux de corrent elèctric en aquestes diferents 
configuracions de circuits:

1. Quan el motor s’alimenta directament amb l’energia de 
la cèl·lula solar.

2. Quan la bateria s’està carregant.

3. Quan el motor s’alimenta amb l’energia de la bateria.

ENCARA HI  HA ESPERANÇA

Cicle de quatre temps

1 ____      2 ____      3 ____      4 ____
Interruptors tancats

Interruptor 1 tancat

Interruptor 2 tancat

1r CICLE. SECUNDÀRIA 
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ENCARA HI  HA ESPERANÇA RECURSOS
Vol històric
https://aroundtheworld.solarimpulse.com/adventure
Model 3D Solar impulse  2: https://sketchfab.com/models/dead5753e2ae4883ba1f64b0bfaa59c3
Fundació Solar impulse https://www.solarimpulse.com

Calculadores i mapes
Calculadora petjada de carboni: https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/
Mapa mundial de centrals energètiques: http://www.powerplantmaps.com

Història d’enginyeria i tecnologia
http://ethw.org/
Primers usos de l’electricitat: http://ethw.org/Early_Applications_of_Electricity

Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Investigació energètica nòrdica
http://www.nordicenergy.org/
http://www.nordicenergy.org/article/solar-power-at-the-arctic-circle/

Circuits i altres activitats:
https://www.homesciencetools.com
https://www.whatdowedoallday.com/simple-circuit-science-project/
https://www.youtube.com/watch?v=s6XP6pAHjvM
https://ny.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.mfe.lp_electric/electric-circuits/#.Wf_F27bMyRs
https://www.nrel.gov/docs/gen/fy01/30828.pdf
https://www.pbslearningmedia.org/search/?q=Electricity

Ministeri d’Energia dels EUA
https://energy.gov
Consum energètic de diversos dispositius: 
https://www.energy.gov/energysaver/estimating-appliance-and-home-electronic-energy-use
Com creen i transporten electricitat les centrals elèctriques?: 
https://energy.gov/articles/infographic-understanding-grid
Quiz: https://energy.gov/maps/quiz-test-your-solar-iq

Administració d’Informació Energètica dels EUA
https://www.eia.gov/kids/
https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=electricity_delivery

ALTRES RECURSOS
Països líders en energia solar.
https://www.businessinsider.com/best-solar-power-countries-2016-3/?IR=T/#10-south-korea-2398-megawatts-1

Informació bàsica sobre energia eòlica
https://www.awea.org/wind-power-101

Animació del funcionament d’un motor de quatre temps
https://kids.britannica.com/kids/assembly/view/171065

Augment de la temperatura global
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php

Comparativa de l’eficiència energètica en diferents tipus de cotxes:
https://www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml

A ESPANYA
L’energia a Espanya
https://ceiden.com/wp-content/uploads/2018/01/La-Energ%C3%ADa-en-Espa%C3%B1a-2016.pdf
http://www.idae.es/publicaciones/memoria-anual-idae-2016
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Emirats
Àrabs
Units
(EAU) Omán India Myanmar

Xina
Japó

Estats
Units Espanya

Egipte

SOLUCIONS
1r CICLE. PRIMÀRIA

FENT HISTÒRIA

Activitat 1: A. grecs, B. raig, C. bateria, D. imants, E. cables, F. Edison, bombeta, G. cases, H. llum solar, I. combustibles fòssils

Activitat 2:

EL MÓN DE L’ENERGIA

Activitat 1: Renovables: llum solar, rius, vent, fem de vaca
                     No renovables: gas natural, carbó, urani
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SOLUCIONS
2n i 3r CICLE. PRIMÀRIA

1r CICLE. SECUNDÀRIA

LA HISTÒRIA DE L’ENERGIA

Activitat 1: 1-E, 2-B, 3-G, 4-D, 5-C, 6-F, 7-A, 8-H

POTENCIAL ENERGÈTIC

Activitat 1: 1. fóssils, 2. vapor, 3. turbina, 4. Imants, 5. corrent elèctric

EFECTE D’HIVERNACLE

Respostes (aproximades): 1. 1,17 °C. 3. El canvi més gran s’observa de 1990 a 2000. El més xicotet, de 1900 a 1910. 4. Si la tendència es 
manté, en 2050 la mitjana de temperatura s’haurà incrementat 2,25 °C. En 2500 l’increment serà de 4 °C.

ENCARA HI HA ESPERANÇA

Activitat 1: 1-B, 2-A, 3-D y 4-C.

Activitat 2:

Resposta a les preguntes curtes: 1. En funció de la teua ciutat. 2. En funció de la teua ciutat. 3. Podem obtindre energia solar a l’Àrtic els 
mesos de l’any en què ix el sol. De fet, les temperatures baixes poden tornar més eficients les cèl·lules fotovoltaiques. 4. Els deserts són ideals 
per a obtindre energia eòlica ja que ofereixen espais amplis sense obstruccions.

Interruptors tancats Interruptor 1 tancat Interruptor 2 tancat

Cas 1 Cas 2 Cas 3

13

Característiques de les energies renovables Solar Eòlica

Depén de les condicions atmosfèriques 

Pot produir electricitat per a una única casa o una ciutat sencera

Pot ser sorollosa

Produeix electricitat les 24 hores del dia

Pot muntar-se en el sostre d’un edifici o en terra

Millor en àrees rurals o costaneres amb molt d’espai obert i poques obstruccions com edificis

Millor en climes càlids i assolellats sense molts arbres o cobert de núvols

Pot programar-se per a inclinar-se o moure’s per a captar més energia

Proporciona energia il·limitada i gratuïta

L’electricitat pot emmagatzemar-se o transferir-se a la xarxa

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X



Produït per N3D Land Films

Distribuït per nWave Pictures Distribution

Per a més informació, visiteu 
www.planetpower-thefilm.com

PLANET POWER explora la història de l’electricitat, des de la primera 
espurna creada per la mà de l’ésser humà, fins a les centrals elèctriques 
de hui dia. Ens reunim amb els científics que van canviar el món, com 
Faraday, Franklin i Tesla, i albirem el futur, ja que Solar Impulse 2 es 
converteix en el primer avió a completar una volta al món impulsat 
únicament per l’energia solar.
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