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CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

ACTIVITAT 2  

Defineix les següents paraules: 

Energia: 

Combustible: 

Poder calorífic: 

Punt d’ebullició: 

Alternador: 

ACTIVITAT 3 

Respon les següents preguntes relacionades amb el funcionament d’una central tèrmica? 

Quin tipus de combustible utilitza? 

Quina funció fan les calderes? 

Com es fa la conversió de l’energia tèrmica a l’energia mecànica? 

DOSSIER DE L’ALUMNE 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 1 

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 i posa un exemple quotidià: 

  

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 

Exemples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

PRÀCTICA 1 

CIÈNCIA A LA TÈRMICA 

 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectiu principal 

 Material necessari 

 Procediment 

 Hipòtesi inicial 

 Resultats obtinguts 

 Conceptes clau 

 1 cremador 

 1 matràs Erlenmeyer 

 1 suport metàl·lic 

 Guants i ulleres de protecció 

 Làmina experiment amb benzina 

Energia, combustible, poder calorífic, 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? 

Posar-se el vestuari de protecció. A continuació posar a l’interior d’un cremador 10 ml de metanol. Col·locar so-

bre del cremador el suport metàl·lic i, a sobre d’ell, la reixa metàl·lica sobre la que es col·locarà els matràs Erlen-

meyer amb 20 ml d’aigua . Amb els mistos encenem la metxa del cremador i apuntarem el temps que tarda en 

arribar al punt d’ebullició l’aigua continguda en cada matràs.  

Observar i interpretar la làmina que mostra el mateix experiment realitzat amb benzina en lloc de metanol.  

 10 ml de metanol  

 Aigua 

 1 reixa metàl·lica 

 Mistos  
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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 li estem apli-

cant al matràs? 
 
 
 
 Què passa quan la temperatura arriba als 100 ºC? 
 
 
 

 
 

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

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 termòmetre 

 1 suport metàl·lic 

 Ulleres i guants de protecció 

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  i fins que hagin passat 3 minuts del 
moment en què s’inicia l’ebullició.  
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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 

 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 del 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 con-
tacte amb els borns (lloc on la pila fa el contacte). Per fixar-los en aquesta posició, posarem cinta aïllant al vol-
tant. 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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Durant molts anys, Roca Umbert va ser la principal empresa industrial de Granollers. Es dedicava al sector text 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 

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

calderes.  

1.  2. 3. 

ACTIVITAT 5 

Observa  la caldera i llegeix atentament la descripció del seu funcionament. A continuació fes un esquema detallat 

de la caldera: 

 

“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 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 

separar l'aigua del vapor. D'aquí, una part del vapor passava a la turbina, l'encarregada de moure el rotor del ge-

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

tèxtil.” 

VISITA A L’INTERIOR DE LA TÈRMICA 

A continuació endreça els combustibles anteriors segons el seu poder calorífic.  

1.  2. 3. 

Té alguna relació l’ordre cronològic de l’ús dels combustibles amb el poder calorífic? Justifica la teva resposta: 
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ACTIVITAT 6 

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

Què és? 

Com funcionava? 

ACTIVITAT 7 

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

VISITA A L’INTERIOR DE LA TÈRMICA 

Esquema de la caldera Garbe 

Què és? 

Com funcionava? 
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ACTIVITAT 8 

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 realitzeu els dos tipus de recerca. 

 

 

RECERCA PER INTERNET 
 

1. Al següent enllaç de la web de Red Elèctrica, es mostren dades a temps real de consum, producció d'energia 

elèctrica i emissions de CO2: https://demanda.ree.es/demanda.html 

Per consultar els resultats d’altres dies de la setmana o en altres hores del dia, només cal posar el cursor sobre 

la gràfica.  

Respon a les següents preguntes: 

 Com varia la gràfica de consum al llarg del dia? A què es degut?  

 L'estructura de generació ha canviat al llarg del dia? A què es degut? 

 

2. Cerca per internet informació sobre el canvi climàtic i l'efecte hivernacle i respon a les següents preguntes: 

 Què és l’efecte hivernacle? Té alguna relació amb la producció i consum d’energia? 

 

 

 Què és el canvi climàtic? Què el provoca? Té alguna relació amb la producció i consum d’energia? 

 

 

 Quina relació hi ha entre l’efecte hivernacle i el canvi climàtic?  

 

 

 L’ús dels combustibles fòssils té alguna relació amb la pluja àcida i la boira fotoquímica?  

 

 

 

 

CONTINUEM INVESTIGANT! 
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 CONTINUEM INVESTIGANT ! 

3. La Tèrmica de Roca Umbert generava electricitat per a la fabricació del tèxtil, amb una potència propera als 
1300 KW. Era una instal·lació relativament petita, ja que estava dedicada a l'auto-abastament. Però a Catalunya, hi 
havia altres centrals tèrmiques, una de les més emblemàtiques, era la de Cercs.  

Mira la següent notícia a l'enllaç:  

http://www.ccma.cat/324/la-termica-de-cercs-tanca-despres-de-40-anys/noticia/1530592/ 

 Quin combustible s'utilitzava a la central tèrmica de Cercs?  

 D'on provenia aquest combustible?  

 Quina era la seva potència?  

 Anomena algun impacte sobre el medi que tenia el funcionament d'aquesta central.    

RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

Per respondre les següents qüestions haureu de consultar diferents llibres. Destruïu-vos per grups de manera que 
comenceu per preguntes diferents i evitar que més d’un grup hagueu de consultar un mateix llibre alhora. 

1. Busqueu el llibre “Guía pràctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable” (IDAE). Consulteu-lo i respo-
neu breument: 

 Quins són els criteris de la conducció eficient i sostenible? 

 Quins avantatges sobre el medi ambient i la salut de les persones té aquest tipus de conducció? 

 

 

 

2. Busqueu el llibre “El crac energètic: xifres i fal·làcies.” Autor: Carles Ria i Romeva. Editorial: Octaedro, 2012.  
Consulteu-lo i responeu breument:  

 Què significa crac energètic?  

 Quins seran els combustibles del futur? 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

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

 Com funciona una central nuclear? Quina diferència té amb una central tèrmica? 

 

 L’energia nuclear es pot considerar una combinació d’energies sostenibles? Justifiqueu la resposta. 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 1 
 

Cremant 10 ml de benzina s’aconsegueixen en teoria 400.000 Joules d’energia en 1 minut (aproximadament).  

Amb una placa solar de 1x1 metre podem generar prop d’uns 8.000 Joules cada minut. Quants metres quadrats de 
plaques calen per generar la mateixa energia que obtenim amb la benzina en un minut? 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 2 

Quantes bombetes de baix consum (12 J/s) podríem encendre durant una hora amb l’energia per evaporar una 
olla corrent (4 litres)?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


