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CIÈNCIA A LA TÈRMICA 
DOSSIER DEL MESTRE 

OBJECTIUS GENERALS 

 Identificar els processos físics bàsics per entendre l’energia i la seva transformació. 

 Donar a conèixer les múltiples aplicacions de l’energia. 

 Relacionar l’aprofitament de l’energia amb els processos físics. 

 Millorar el nivell de coneixement de física. 

 Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat. 

CONTINGUTS CLAU 

 Energia, tipus i manifestacions. 

 Conversió i transmissió de l’energia. 

 Punt d’ebullició i evaporació. 

 Generació d’energia. 

 Tipus de combustibles 

 Poder calorífic. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat “Ciència a la Tèrmica” pretén aproximar als participants al món de l’energia a través de l’experimentació, 

la pràctica  i la visita a la Tèrmica de Roca Umbert com a exemple de l’aplicació dels processos que es treballen. 

A partir de la realització de diferents experiments els participants podran elaborar hipòtesis i contrastar-les amb els 

resultats obtinguts. Tots els conceptes es relacionaran amb la quotidianitat. 

L'activitat es complementa amb una breu visita a la Tèrmica de Roca Umbert, que durant anys va abastir d’energia 

a la fàbrica tèxtil es va convertir en la més important de Granollers. És per tant, un espai òptim per observar en viu 

els elements de transformació de les fonts d’energia per a la seva utilització (calderes, generadors, motors de va-

por...) i conèixer com es generava l'electricitat fa més de 50 anys.   

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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CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

ACTIVITAT 1  

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

gia. Però, què és l’energia? L’energia es defineix com la capacitat de realitzar un treball, és a dir, per fer qualsevol 

cosa que impliqui un canvi, com un moviment o una variació de temperatura.  

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 transforma. 

A continuació es mostra la relació entre el tipus d’energia, com es manifesta i alguns exemples quotidians: 

ACTIVITAT 3 

Completa les següents frases: 

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

 El  poder calorífic  és la quantitat d’energia que es desprèn per unitat de massa o de volum  de matèria al pro-

duir-se una  combustió. 

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

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

    a  gasós. 

A continuació es mostren els continguts ampliats relacionats amb les activitats del dossier de treball dels alumnes. 

Tipus d’energia Associada a... Es percep quan... 

Energia mecànica Moviment Anem en bici, pugem a un balancí... 

Energia tèrmica Calor Escalfor que surt d'una llar de foc, quan escalfem aigua... 

Energia química Reaccions químiques Creixement d'un ésser viu, piles... 

Energia elèctrica Corrents elèctrics Llamps en una tempesta, quan encenem un llum... 

Energia radiant Ones electromagnètiques Al fer una radiografia, utilitzant el Bluetooth... 

Energia sonora So Parlem, escoltem música... 
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PRÀCTICA 1 

CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

 
 

Visualitzar el concepte de poder calorífic comparant la calor despresa en cremar diferents combustibles relacionant
-lo amb la generació i conversió de l’energia. 

 
 

 10 ml de metanol  

 10 ml de benzina 

 Aigua 

 Mistos 

 

 

 
 

Deixarem que els participants proposin hipòtesis abans de fer l’experiment per poder-les comparar amb el  

resultat real. 

 

 

 Objectiu principal 

 Material necessari 

 Procediment 

 Hipòtesi inicial 

 Resultats obtinguts 

 Conceptes clau 

 2 matrassos Erlenmeyer 

 2 cremadors 

 2 trípodes metàl·lics 

 2 reixes metàl·liques 

 Vestuari de protecció (bata, ulleres i guants) 

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

Quan es fa cremar benzina com a combustible, es tarda menys temps en fer arribar l’aigua al punt d’ebullició que si 
s'utilitza metanol, ja que la benzina té major poder calorífic, és a dir, genera més quantitat de calor per unitat de vo-
lum. Una de les particularitats que converteix els combustibles fòssils en tan útils és la seva explosivitat. Tant el carbó 
com els derivats del petroli són capaços d'alliberar moltíssima energia en un temps molt petit. Això diferencia signifi-
cativament els combustibles fòssils dels recursos renovables, i d'aquí la dificultat de reemplaçar aquests tipus de com-
bustibles. 

Els combustibles estan formats per molècules que en una bona part contenen àtoms de carboni i hidrogen; per tal de 
mantenir junts aquests àtoms dins de la molècula  és necessària una energia. Quan cremem un combustible a la cal-
dera el que fem és fer reaccionar les molècules d’aquell combustible amb les molècules d’oxigen (una reacció de 
combustió) i alliberem l'energia que hi ha en els enllaços. En produir-se la reacció química els enllaços del combusti-
ble desapareixen i se’n generen d’altres amb menys energia. 

Posar-se el vestuari de protecció. A continuació posar a l’interior d’un cremador 10 ml de metanol i a l’altre 10 ml 
de benzina. Col·locar sobre els cremadors els suports metàl·lics i, a sobre d’ells, la reixa metàl·lica sobre la que es 
col·locaran els matrassos Erlenmeyer amb 20 ml d’aigua cada un. Amb els mistos encenem les metxes dels cre-
madors.  Apuntarem el temps que tarda en arribar al punt d’ebullició l’aigua continguda en cada matràs.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Deixarem que els participants proposin hipòtesis abans de fer l’experiment per poder-les comparar amb el  

resultat real. 

 
 

 
A mesura que escalfem l'aigua, aquesta comença a augmentar la seva temperatura fins als 100 ºC (punt d’ebulli-

ció). A partir d'aquí, es comença a formar vapor d'aigua, que infla el globus i fa moure la turbina.  

Inicialment, quan l'aigua s'escalfa i encara no s’ha arribat al punt d'ebullició (100 ºC), el globus no s'infla. L'energia 

no s'està utilitzant per evaporar l'aigua sinó per escalfar-la. Quan arribem a 100ºC, l'aigua deixa d'escalfar-se. A 

partir d'aquell punt, l'energia del combustible s'utilitza per a evaporar aigua i per tant el volum del globus comen-

ça a augmentar. 

 
 

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 

 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) 

Posar-se el vestuari de protecció. A continuació, posar 20 ml d’aigua en el matràs i, després,  encaixar un globus a 
la boca del matràs.   

Posar una mica de metanol dins del cremador. Després, posar el trípode metàl·lic a sobre d’ell la reixa metàl·lica. 
A sobre la reixa posar el matràs amb el globus. 

Encendre la metxa del cremador amb un misto. 

Observar què passa abans i després d’arribar al punt d’ebullició de l’aigua. 
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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 

 

 
 

Deixarem que els participants proposin hipòtesis abans de fer l’experiment per poder-les comparar amb el resultat 
real. 

 

 
 

En l'alternador, quan s'utilitza fil de coure i es mou l'imant es genera electricitat (conversió d'energia mecànica en 
energia elèctrica). En el cas del fil de plàstic, no es genera electricitat perquè no és un material conductor. En el 
muntatge del motor, quan es col·loca l'imant, el fil de coure comença a girar (conversió d'energia elèctrica en ener-
gia mecànica). Hi ha una relació entre el moviment de l'imant (camp magnètic) i la generació d'energia elèctrica. 
També han d'observar que quan el fil és de coure, un material conductor, és genera electricitat. En canvi, si s'utilit-
za fil de plàstic no es genera electricitat. En el motor Beackman, quan es col·loca l'imant, el fil de coure en forma de 
cercle comença a girar. I si es treu, es para el moviment.  

Un alternador permet convertir el moviment generat a la turbina (energia mecànica) en energia elèctrica.  

 
 

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

 Objectiu principal 

 Material necessari 

 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 

Per l'alternador: Dins el cilindre, on hi ha enrotllat el fil de coure, col·locarem l'imant sobre la peça metàl·lica, que 
farà d'eix. Connectarem el tester als dos extrems del fil de coure. Farem girar l'imant i anotarem si el tester ha fet 
alguna lectura. Repetirem el mateix procés, però ara amb el cilindre on hi ha enrotllat el fil de plàstic. Tornarem a 
anotar si el tester ha fet alguna lectura.   
 

Pel motor Beakman: Agafarem els dos clips i posarem un a cada costat de la pila, de forma que estiguin en contac-
te amb els borns (lloc on la pila fa el contacte). Per fixar-los en aquesta posició, posarem cinta aïllant al voltant. 
Col·locarem el cercle de fil de coure sobre els clips, de forma que cada extrem del fil estigui en contacte amb un 
dels clips. Posarem l'imant entre la part de dalt de la pila i el fil de coure. Anotarem què ha passat.  
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 VISITA A L’INTERIOR DE LA TÈRMICA 

Durant molts anys, Roca Umbert va ser la principal empresa industrial de Granollers. Es dedicava al sector tèxtil i el re-

cinte industrial es va arribar a estendre més enllà dels límits actuals. En aquest recinte es realitzava la transformació 

completa dels flocs de cotó fins a les peces de roba. A la Tèrmica és on es produïa l'electricitat necessària per al funcio-

nament de Roca Umbert i també s'hi generava l'aigua calenta i el vapor d'aigua que es necessitaven per alguns proces-

sos 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 corregeix 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. Incorrecte. Es va tancar l’any 1991. 

A l’edifici de la Tèrmica hi ha hagut fins a 4 calderes  funcionant simultàniament. Incorrecte, eren 2. 

X 

X 

ACTIVITAT 5 

Els combustibles que es van utilitzar a la Tèrmica van ser: 

 Carbó (1951 - 1970): fou la primera font de combustibles utilitzada a la Tèrmica. La central disposava d’un recinte, 
actualment desaparegut, per  emmagatzemar-lo i disposar d’una reserva permanent. El carbó que es dipositava en 
aquestes grans piles provenia de Fallo o Berga. 

 Fueloil (1970 - 1991):  aquest és una fracció del petroli que s’obté com a residu després de la destil·lació. El fueloil 
era emmagatzemat a la sala de primeres matèries. Abans de ser introduït a la caldera era pre-escalfat en un dipòsit 
auxiliar situat a la zona de calderes. 

 Gas natural (1982 - 1991): només va ser utilitzat durant uns 10 anys. Entrava per la xarxa de canonades de color 
groc que es veuen a l'exterior. A la façana de la Tèrmica també es pot observar el comptador. 

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

ACTIVITAT 6 

Per fer funcionar la caldera, s'introduïa el combustible per la graella d'alimentació. Després s’introduïen filots i fusta 

sucats amb gasoil, que s'encenien amb un llumí. La graella d'alimentació estava unida a una cinta transportadora, que 

introduïa el combustible, el cas del carbó. El fueloil es preescalfava i s’injectava amb bombes.  La intensa calor que es 

produïa per la combustió, escalfava els tubs inclinats que hi havia a l'interior de la caldera, convertint l'aigua en vapor 

d'aigua. En totes les parts de la caldera exposades directament a la calor, tant l'aigua com el vapor, circulaven en sentit 

ascendent, i en les parts no exposades directament a la calor ho feien de forma descendent.  

El vapor s'elevava fins a un dipòsit cilíndric situat a la part superior de la caldera, anomenat dom, on s'acabava de sepa-

rar l'aigua del vapor. D'aquí, una part del vapor passava a la turbina, l'encarregada de moure el rotor del generador i 

produir el corrent elèctric, i l'altra part passava a la fàbrica per dur a terme processos de manufactura tèxtil. 
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ACTIVITAT 7 

ACTIVITAT 8 

ACTIVITAT 9 

Una central tèrmica rep aquest nom perquè és una instal·lació on la calor generada per la crema de combustibles 

(carbó, fueloil i gas natural) es converteix en energia elèctrica, gràcies a un sistema de turbina - generador. A la caldera, 

l'aigua es converteix en vapor a alta pressió, que s'utilitza per fer moure les pales de la turbina. 

El vapor que es produïa en aquesta caldera es dirigia al conjunt 

turbina - generador units de marca AEG, instal·lat a la Tèrmica 

l’any 1951. Una turbina de vapor és una màquina que transfor-

ma l’energia provinent d’un flux de vapor d’aigua en energia 

mecànica. A l'interior de la turbina hi ha una roda mòbil amb 

paletes, que gira gràcies a l'impuls del vapor d'aigua. La turbina, 

en girar, arrossega el rotor del generador, que és on es produeix 

l’energia elèctrica.  

El vapor que sortia de la turbina AEG tenia ja una menor pressió i era enviat a un condensador, també de la marca AEG, 

situat a la planta baixa. Dins el condensador, el vapor era refredat i convertit de nou en aigua, la qual era conduïda al 

Refrescador i, d’aquest, a un dipòsit que nodria de nou els tubs de la caldera.  

Un cop generada l’energia elèctrica, gràcies al conjunt turbina - ge-

nerador o bé al conjunt motor de vapor - alternadors, aquesta era 

connectada a la xarxa de transport d’alta tensió mitjançant l’acció 

d’un transformador, que n’elevava la tensió per tal de facilitar-ne el 

transport reduint-ne les pèrdues de potència.  

A la Tèrmica de Roca Umbert hi funcionaven dos transformadors (un per a cada circuit elèctric) que estaven ubicats al 

pis inferior, sota el quadre de comandament. Però, actualment, només es conserva un dels dos aparells utilitzats.  

 VISITA A L’INTERIOR DE LA TÈRMICA 
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ACTIVITAT 10 

Per tal de continuar aprenent us proposem fer una recerca per internet i una recerca bibliogràfica dividint als alumnes en 

grups petits. La meitat realitzarà la recerca per internet i l’altre meitat la recerca bibliogràfica. Passat 30 minuts s’intercan-

viaran els grups. 

 

RECERCA PER INTERNET 

 

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

S'anomena "energia primària" a l'energia continguda als combustibles, abans de passar pels processos de transformació.  

 

2.Quines són les principals fonts d’energia que s’utilitzen a Catalunya? 

Representa-les en un gràfic . 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUEM INVESTIGANT! 

Podeu ampliar la informació a la web de l'Institut Català de l’Energia:  

http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/

pice_estadistiques_energetiques/pice_resultats/

pice_estadistiques_energetiques_anuals_de_catalunya/

pice_balanc_energetic/  

Font: web del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya. 
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Un  dels principals efectes sobre el medi ambient de l'ús generalitzat dels combustibles fòssils (petroli, carbó..) és 

l'emissió de gasos contaminants com el diòxid de carboni, que són gasos d'efecte hivernacle i per tant, contribu-

eixen a l’escalfament global i al canvi climàtic. Alguns efectes del canvi climàtic són: desgel, augment global de les 

temperatures de l’atmosfera i oceans, alteració del règim de pluges, alteració de la circulació dels vents i cor-

rents marines, desertització, inundació de zones costeres, etc. 

L’ús de combustibles fòssils també allibera gasos contaminants com els òxids de nitrogen i sofre que al barrejar-

se amb la humitat atmosfèrica formen la boira fotoquímica. Aquests contaminants poden reaccionar amb l’aigua 

de pluja provocant la “pluja àcida” que té efectes directes sobre el medi ambient ja que pot arribar a ser corrosi-

va i canviar el ph del sòl. 

Les conseqüències no només afecten al medi ambient, també ho fa perjudicant la salut de les persones, per 

exemple agreujant malalties respiratòries, augmentant els casos d’al·lèrgies, etc. 

 

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. 

A Catalunya tenim les centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i Cubelles (Garraf). La central de 

Cercs (Berguedà) ja no està en funcionament però ha estat una de les més emblemàtiques de Catalunya.  

 

 

   RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

 

El participants trobaran les respostes a les qüestions en alguns dels llibres que es posen a disposició per part de 

la Biblioteca. Per respondre cada pregunta es necessita consultar un llibre diferent. Per aquest motiu cal distribu-

ir els grups d’alumnes de manera que comencin per preguntes diferents i evitar que més d’un grup consulti un 

mateix llibre alhora. 

 

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. 

    Trobareu les respostes a partir de la pàgina 64. 

CONTINUEM INVESTIGANT! 
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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? 

 

Trobareu les respostes a la pàgina 50 i 51 

 

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. 

Trobareu les respostes a les pàgines 90 i 91. 

 

CONTINUEM INVESTIGANT! 

RECURSOS WEB 

 Institut Català de l’Energia: http://icaen.gencat.cat 

 Medi ambient i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: http://mediambient.gencat.cat 

 Endesa Educa: http://www.endesaeduca.com 

 Roca Umbert. Fàbrica de les Arts: http://rocaumbert.com 

 Ajuntament de Granollers. Àrea de Medi Ambient: http://www.granollers.cat/medi-ambient 

 

RECURSOS BIBLIOGRÀFICS 

 Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), 2011 

 L’Energia. Autor: WOODFORD, Chris. Editorial: Blume, 2007. 

 ¡Enchúfate a la energía! Autor: Ignacio Fernández Bayo. Editorial: SM, 2002 

 Eco-¡lógico! Autora: Joanna Yarrow. Editorial: Blume, 2010 

 Salvem la Terra. Autors: André Pessoa i Albert Cesasin. Editorial: Pecas, 2007 

 L’energia del futur i les seves aplicacions. Autors: Joan Aragonés, Josep Mª Busquets i Mª Àngels Hernández. Editorial: 
Tibidao, 2007. 

 L’energia i les seves aplicacions en un món energètic. Autors: Rosa Egea i Jordi Macarulla. Editorial: Graó, 1998 

 On-Off. L’energia que mou el món. Autora: Gemma Aguilera. Editorial: Picanya:Edicions del Bullent, 2010. 

 El crac energètic: xifres i fal·làcies.  Autor: Carles Ria i Romeva. Editorial: Octaedro, 2012. 

 


