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L’ENERGIA → Present a la nostra vida i el nostre entorn de molt diverses formes i transformant-se constantment.. 
 → És la capacitat que tenen el cosso i els éssers vius per a fer un treball, per a produir una transformació 

o un canvi. 
 → Tipus → Calorífica o tèrmica 
   → Lluminosa 
   → Elèctrica 
   → Cinètica → La que tenen els cosso a causa del seu moviment. 
   → Química → La dels materials i les substàncies, com els nutrients, els combustibles, etc. 
 → Es transmet d’uns elements del medi a uns altres, de forma que uns són la font i altres receptors. 
 → Fonts d’energia → Elements del medi dels quals obtenim energia→El sol, l’aire, el petroli, carbó,.. 
    → No renovables → existeixen en quantitat limitades a la Terra. 
     →urani→mineral radioactiu, emet radiacions d’energia natural. 
      →El seu ús genera residus contaminants. 
     →carbó→Mineral sòlid que s’obté a través de mines i que s’ha 

format a partir de restes vegetals. 
    →petroli→Mineral líquid, format de restes vegetals i animals. 
     →Es troba en grans bosses al subsòl i s’extreu amb 

perforacions. 
    →gas natural→Es forma igual que el petroli i es troba en grans 

bosses subterrànies.  
   → Renovables → No s’exhaureixen pel fet d’utilitzar-les. Ex:aigua, sol i vent. 
    → No generen residus i són menys contaminats. 
 → Receptors d’energia → Els elements del medi que aprofiten l’energia→ els éssers vius obtenen 

l’energia solar, dels aliments,.. 
 → Transformacions → naturals→Les plantes són receptores de l’energia solar i la transformen en 

energia per als animals herbívors. 
    → Les persones obtenim l’energia dels nutrients i la transformem en 

energia muscular. 
   → artificials → L’energia elèctrica es transforma en energia lluminosa i calorífica 

quan encenem una bombeta. 
    → L’energia elèctrica es transforma en cinètica quan posem en marxa 

la rentadora. 
 →L’estalvi energètic mitjançant → L’ús de transports col�lectius o vehicles no contaminants (ex: bici). 
    → Moderar l’ús de la calefacció i l’aire condicionat, així com assegurar 

portes i finestres per evitar fuites. 
    → No tenir llums encesos ni aparells innecessàriament. 
    →Posar la rentadora i el rentaplats quan siguin plens. 
L’ELECTRICITAT → Forma d’energia present a la natura. Ex: Els llamps, les descàrregues de rajades o d’anguiles, 

l’electricitat estàtica d’alguns cossos. 
 → Es pot produir artificialment i ser transportada allà on es necessita. 

 → Corrent elèctric→ Quan passa d’uns cossos a uns altres i segons la facilitat de transmissió es 
classifiquen en  → Conductors→El corrent passa a través seu. Ex: metalls. 

   → Aïllants→No permeten el pas de l’electricitat. Ex: vidre, plàstic. 
 → Producció →Centrals hidroelèctriques→ Aprofiten l’energia de l’aigua en moviment. 
  o →Centrals tèrmiques→ Aprofiten l’energia de l’aigua en ebullició. 
  Centrals   →S’aconsegueix amb combustibles (carbó, gas natural..)  
  Elèctriques   →Nuclears→Amb l’energia radioactiva de l’urani. 
    →Centrals eòliques→Aprofita la força del vent per bellugar els aerogeneradors. 
    →Centrals solars→ Activar les plaques fotovoltaiques a partir de l’energia solar. 
 →Transport→Xarxa elèctrica→Xarxa de cables que ens la fan arribar fins on es consumeix. 
 →Producció a Catalunya→Tèrmiques → A Cercs, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Cubelles 
     →Nuclears→A Ascó I, Ascó II i Vandellós III 

    →Hi ha un gran nombre de la resta de centrals, tot i això es consumeix 
més que es produeix. 
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APLICACIONS → Llum→ Amb les bombetes i els tubs fluorescents. 
ELÈCTRIQUES → Escalfor→ Amb els radiadors i les cuines elèctriques. 
 → Moviment→ Amb els motors. 
 →El seu ús a →L’habitatge→Electrodomèstics, ordinadors, etc. 
   →Empreses→Màquines, aparells, sistemes d’il�luminació,... 
   →Serveis públics→Enllumenat de carrers, mitjans de transport(tren, metro, tramvia) 
 →Energia neta→Es considera aquella que no contamina però en moltes ocasions per aconseguir-la 

la seva font és contaminant. 
MESURES DE SEGURETAT →El cos humà és un bon conductor i una descàrrega elèctrica pot arribar a produir-nos 

des d’una enrampada fins a cremades o lesions nervioses greus o la mort. 
 → No ficar mai els dits en els endolls elèctrics. 
 → No situar aparells elèctrics endollats prop de l’aigua ni tocar-los amb mans mullades o descalços. 
 → No fer servir aparells que els cables estiguin pelats o en mal estat. 
 → No manipular internament cap aparell que estigui endollat. 
 → No sobrecarregar la xarxa elèctrica ni els endolls, pot provocar un incendi. 
MAGNETISME → Forma d’energia que tenen els imants→ Cossos que atrauen el ferro i altres metalls. 
     →Pols→Dues zones(nord i sud) on es concentra el seu poder 

d’atracció. 
       →Si acostem 2 imants per pols iguals es repel�leixen. 
       →Si acostem 2 imants pels pols oposats s’atrauen. 
      →Naturals→ Com la magnetita. 
    →Artificials→Imantació→S’obté fregant objectes de ferro o 

metalls de amb magnetita. 
 → Camp magnètic→L’àrea en la qual els imants manifesten la seva capacitat d’atracció. 
 → Electroimants→ L’energia elèctrica es converteix en energia magnètica. 
    →Aplicacions→Telèfons, timbres, televisors o altaveus. 
 → Aplicacions → A la indústria→Els generadors elèctrics usen imants, també per separar metalls. 

   →Brúixoles→Capsa amb agulla imantada que gira sobre un eix de manera que 
sempre s’orienta en direcció nord o sud. 

   →El disc dur dels ordinadors, les targes bancàries, bitllets de transport,... 
 


