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CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

ACTIVITAT 1  

Quan encenem un llum a casa, ens dutxem amb aigua calenta o posem benzina al cotxe, estem consumint 

energia. Però, què és l’energia? Escriu la definició. 

  

ACTIVITAT 2 

L'energia no es veu... només es pot percebre quan és transmesa d'un objecte a un altre.  

Recordeu que l'energia no es crea ni es destrueix, només es 

Relaciona el tipus d’energia amb  la manera en què la percebem: 

  

Associada a... 

Moviment 

Reaccions químiques 

So 

Corrents elèctrics 

Calor 

Ones electromagnètiques 

Tipus d’energia 

Energia mecànica 

Energia tèrmica 

Energia química 

Energia elèctrica 

Energia radiant 

Energia sonora 

DOSSIER DE L’ALUMNE 

ACTIVITAT 3 

Completa les següents frases: 

 Una substància o material que al combinar-se amb l'oxigen genera energia s’anomena  

 El                                                         és la quantitat d’energia que es desprèn per unitat de massa o de volum  de 

matèria al produir-se una  combustió. 

 La màquina capaç de transformar l’energia mecànica en energia elèctrica  és un  

 El punt d'ebullició és el moment en què es produeix el canvi d’estat d’una substància passant de 

    a   
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PRÀCTICA 1 

CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

 
 

Relacionar la producció d’energia amb el poder calorífic de diferents tipus de combustibles. 

 

 
 

  Vestuari de protecció 

    (bata, ulleres i guants) 

  10 ml de metanol i 

  10 ml de benzina 

  Aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectiu principal 

 Material necessari 

 Esquema del procediment 

 Hipòtesi inicial 

 Resultats obtinguts 

 Conceptes clau 

 2 cremadors 

 2 matrassos Erlenmeyer 

 2 trípodes metàl·lics 

 2 reixes metàl·liques 

 Mistos 

Energia, combustible, poder calorífic,  combustible fòssil, explosivitat, transformació de l’energia, temperatura. 

 Quina diferència hi ha entre el resultat obtingut per la benzina i pel metanol? 

 
 

 

 Per què es produeix aquesta diferència? 

Els experiments que es realitzen en aquesta activitat s’han extret i 
adaptat de l’activitat “Física a la Tèrmica” dissenyada pel Dr. Xavier 

Àlvarez i Dr. Daniel Campos del Departament de Física de la UB. 
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PRÀCTICA 2 

 
 

Entendre el procés d'escalfament i d’ebullició de l'aigua des del punt de vista de la despesa energètica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Quan l'aigua encara no bull, què passa amb el globus? A què creus que es destina l'energia que estem aplicant 

al matràs? 
 
 
 
 Què passa quan la temperatura arriba als 100 ºC? Per què passa això? 
 
 

 
 

Punt d’ebullició, vapor d’aigua, despesa energètica,  energia calorífica, energia mecànica, transformació de l’ener-
gia. 

CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

 Objectius principals 

 Material necessari 

 Esquema del procediment 

 Hipòtesi inicial 

 Resultats obtinguts 

 Conceptes clau 

 1 matràs Erlenmeyer 

 1 cremador amb metanol 

 Aigua 

 Mistos 

 1 globus 

 1 trípode metàl·lic 

 1 reixa metàl·lica 

 Vestuari de protecció (bata, ulleres i guants) 
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PRÀCTICA 3 

CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

 
 

Entendre el procés de transformació de l’energia mecànica en energia elèctrica. 

 

 1 multímetre 

Per l'alternador: 

 Fil de coure enrotllat sobre un tub de cartró o plàstic 
 Fil de plàstic enrotllat sobre un tub de cartró o plàstic 
 1 Imant 

 

 

 

 

 

 

 
 

 En el muntatge de l'alternador, què passa quan fas  girar l'imant? El resultat és diferent si s’utilitza fil de coure i 
fil de plàstic? 

 

 Què passa  quan es col·loca l'imant al muntatge del motor? I si es treu? 

 

Energia mecànica, energia elèctrica, generació d’energia, conversió d’energia, alternador,  llei Faraday. 

 Objectiu principal 

 Material necessari 

 Esquema del procediment 

 Hipòtesi inicial 

 Conceptes clau 

 Resultats obtinguts 

Pel motor Beakman: 

 Fil de coure (enrotllat en forma de cercle) 
 2 clips 
 1 pila  (de petaca) 
 cinta aïllant (o gomes de plàstic) 
 1 imant 
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Durant molts anys, Roca Umbert va ser la principal empresa industrial de Granollers. Es dedicava al sector tèxtil i el 
recinte industrial es va arribar a estendre més enllà dels límits actuals. En aquest recinte es realitzava la transfor-
mació completa dels flocs de cotó fins a les peces de roba.  

A la Tèrmica és on es produïa l'electricitat necessària per al funcionament de Roca Umbert i també s'hi generava 
l'aigua calenta i el vapor d'aigua que es necessitaven per alguns processos del sector tèxtil, com tenyir o aprestar 
la roba.  

ACTIVITAT 4 

Marca amb una X les afirmacions correctes sobre Roca Umbert. En les incorrectes indica on està l’errada i corre-

geix la frase perquè sigui correcta. 

Als anys 40 la major part dels treballadors de la fàbrica eren dones. 

L’any 1951 es construeix l’edifici de la Tèrmica per abastir d’electricitat a la Fàbrica. 

La fàbrica es va tancar l’any 1960. 

A l’edifici de la Tèrmica hi ha hagut fins a 4 calderes  funcionant simultàniament. 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 5 

Apunta per ordre cronològic quins van ser els combustibles que es van utilitzar a la Tèrmica per fer funcionar les 

calderes.  

1.  2. 3. 

Dels tres combustibles que es van utilitzar el que té un major poder calorífic és el   

ACTIVITAT 6 

Quina funció tenien les calderes? 

  

VISITA A L’INTERIOR DE LA TÈRMICA 
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ACTIVITAT 8 

Localitza a l’interior de la Tèrmica el què apareix en la següent imatge. 

Què és? 

Com funcionava? 

ACTIVITAT 9 

Ara que has conegut tots els secrets de la Tèrmica de Roca Umbert, per què creus que es diu “La Tèrmica”? 

 

VISITA A L’INTERIOR DE LA TÈRMICA 

ACTIVITAT 7 

Amb l’ajuda de l’educadora busca a la Tèrmica el conjunt generador-turbina.  

Fes un esquema, indica per a què servia i descriu el seu funcionament:  

 Per a què servia? 

Com funcionava? 
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ACTIVITAT 10 

Dividiu-vos en dos grups. Un grup realitzarà una recerca bibliogràfica i l’altre, una recerca per internet. Un cop tin-

gueu les respostes, intercanvieu-vos per tal que tots els grups hagin realitzat els dos tipus de recerca. 

 

RECERCA PER INTERNET 

1. Quina diferència hi ha entre l’energia primària i la secundària?  

 

 

2. Quines són les principals fonts d’energia que s’utilitzen a Catalunya? Representa-les en un gràfic i indica quines 

són renovables i quines no. 

 

 

 

 

3.Cerca informació sobre l'efecte hivernacle. Té alguna relació amb la producció i ús de l’energia? Fes un esquema 

que representi què és l’efecte hivernacle i indica les causes i conseqüències. 

 

 

 

 

 

 

4. La Tèrmica de Roca Umbert va estar funcionant fins l’any 1991. Avui dia hi ha centrals tèrmiques en funciona-

ment? Anota 2 exemples. 

 

 

CONTINUEM INVESTIGANT! 
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 CONTINUEM INVESTIGANT ! 

RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

 

Tots els grups heu de respondre totes les preguntes. Distribuïu-vos de manera que cada grup comenci per una pre-

gunta diferent, de manera que no hi hagi 2 grups consultant el mateix llibre:   

 

1. Busqueu el llibre “On-off. L’energia que mou el món”. Autora: Gemma Aguilera. Picanya: Edicions de Bullent, 

2010. Consulteu-lo i responeu breument: 

  Amb quin combustible funcionaran els cotxes del futur? 

  Descriu l’enigma de l’hidrogen. 

 

 

 

 

2. Busqueu el llibre “L’energia”. Autor: Chris Woodford. Blume, 2007. Consulteu-lo i responeu breument: 

 Quins països del món són bàsicament productors d’energia? 

 Quins països del món són bàsicament consumidors d’energia? 

 Per què creus que hi ha aquesta desigualtat entre països? 

 

 

3. Busqueu el llibre “Eco-lógico”. Autora: Joanna Yarrow. Blume, 2010. Consulteu-lo i responeu breument: 

  Què són els biocombustibles? 

 

 

  Posa dos exemples de biocombustibles i indica d’on s’extreuen. 

 

 

 

 

 

 

 


