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 P1: MUNTEM LA CASETA VERDA.
AÏLLAMENT TÈRMIC I BONA ORIENTACIÓ SOLAR

OBJECTIUS

- Conèixer la importància d'un bon aïllament tèrmic en un habitatge.
- Muntar la caseta verda. Estructura.
- Conèixer la importància d'una bona orientació. Disseny de la maqueta. 
- Identificar la necessitat d'un bona distribució en un habitatge.

GUIÓ: 

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM L'ESTRUCTURA DE LA CASETA [TALLER] (20')
- MUNTEM L'ANNEX [TALLER] (5')
- EXPERIMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mesures amb termòmetre) (20')
 

Material elaborat per J.A. Francés (2009)
  



  



  



  

ACTIVITATS

Activitat 1: Construcció tradicional adaptada l'entorn

Cerqueu  informació  sobre  característiques  constructives  i  materials  utilitzats  en
habitatges tradicionals d'arreu del món (per exemple casa de muntanya, habitatge típic a
Yazd (Iran), llar elevat indígena a Cambodja, ...). Incloure croquis, planta, alçat i vistes. 

Activitat 2: Dissenyeu el vostre habitatge bioclimàtic 

Cerqueu  informació  i  dissenyeu,  amb  un  croquis,  un  habitatge  bioclimàtic  utilitzant
sistemes solars passius. Indiqueu l'orientació respecte del Sol.

Activitat 3: Com podem corregir una mala orientació solar? 

Cerqueu  informació  i  trobeu  dues  aplicacions  tecnològiques  que  permetin  reduir  els
efectes negatius d'una mala orientació en un habitatge ja construït. 

○ Imagineu la reforma d'un habitatge de segona mà. 

○ Pot ser una solució per al vostre habitatge?



  
[VIDEO]



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

P2: APROFITAMENT TÈRMIC.
PER ESCALFAR UN FLUID

OBJECTIUS

- Identificar els diferents tipus de transmissió tèrmica: radiació, conducció i
convecció.
- Conèixer les aplicacions derivades de l'aprofitament termosolar actuals per
escalfar fluids (líquids i gasosos – aire). 
- Muntar i comprendre el funcionament d'una maqueta d'escalfador solar.
- Entendre la importància d'una bona planificació abans de realitzar un projecte o
un experiment.

Material elaborat per J.A. Francés (2009)

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM L'ESCALFADOR SOLAR (20')
- COMENTEM ALGUNS EXPERIMENTS (10')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (10')



  



  



  



  



  



  



  



  

 P3: APROFITAMENT TÈRMIC.
CUINAR AMB EL SOL

OBJECTIUS

- Conèixer les característiques constructives de cuines i forns solars.
- Muntar la cuina solar. Estructura. Col·lector.
- Comprendre la importància d'aquest tipus d'aprofitament tèrmic en determinats països.
- Mesurar la temperatura en diferents situacions.
- Valorar la paciència en el desenvolupament d'un procés tecnològic.

Material elaborat per J.A. Francés (2009)
  

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM LA CUINA SOLAR [VIDEOS] (40')
- COMENTEM ALGUNS EXPERIMENTS (5')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (5')



  



  



  



  



  

PROPOSTA D'ACTIVITAT: Tractar de desenvolupar la memòria a priori 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

VIDEOS:

LA CUINA SOLAR PART 1 

LA CUINA SOLAR PART 2

LA CUINA SOLAR PART 3

VIDEOS:

LA CUINA SOLAR PART 1 

LA CUINA SOLAR PART 2

LA CUINA SOLAR PART 3



  

 P4: APROFITAMENT TÈRMIC
SISTEMES DE REFRIGERACIÓ ECOLÒGICS I SOLARS

OBJECTIUS

- Conèixer els diferents conceptes relacionats amb sistemes de refrigeració i condicionament d'aire
ecològics.

- Muntar un condicionador d'aire (Corrents d'aire forçats) i entendre el seu funcionament.
- Muntar una nevera (calor d'evaporació) i entendre el seu funcionament.
- Muntar un higròmetre. Mesurar l'humitat relativa.
- Mesurar la temperatura en diferents situacions.

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- INSTAL·LEM CONDICIONADOR D'AIRE (20')
- CONSTRUÏM NEVERA (20')
- COMENTEM ALGUNS EXPERIMENTS (5')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (5')

Mater ial elabor at  per  J.A. Fr ancés (2009)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 P5:  APROFITAMENT FOTOVOLTAIC
PER OBTENIR ELECTRICITAT

OBJECTIUS

- Conèixer els diferents conceptes relacionats amb els sistemes solars fotovoltaics.
- Identificar els elements bàsics d'una instal·lació solar fotovoltaica.
- Muntar una instal·lació solar fotovoltaica senzilla.
- Muntar una pila química amb solució àcida. Bateries de piles.
- Entendre els problemes que presenta l'acumulació de l'energia elèctrica.
- Dissenyar un sistema d'acumulació d'energia.
- Comprendre el potencial de l'hidrogen com a vector energètic del futur.
- Experimentar amb diferents processos químics basats en l'ús d'electricitat.
- Connectar piles i cèl·lules solars fotovoltaiques en sèrie.
- Connectar un LED.
- Utilitzar el polímetre per obtenir dades d'una instal·lació elèctrica.

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA TEULADA DE LA CASETA (20')
- MUNTEM UN COTXE SOLAR (30')
- COM  ACUMULAR ENERGIA (5')
- EXPERIMENT GALVANITZEM UN CLAU (10')
- EXPERIMENT DESCOMPOSEM HIDROGEN (10')
- EXPERIMENT PILA ÀCIDA (10')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (5')

Mater ial elabor at  per  J.A. Fr ancés (2009)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM L'AEROGENERADOR EÒLIC (15')
- COMENTEM ALGUNS EXPERIMENTS (5')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (5')
- COMENTEM ALTRES MUNTATGES (5')

Mater ial elabor at  per  J.A. Fr ancés (2009)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

PROPOSTA D'ACTIVITAT: 
Elabora el PLA DE TREBALL a priori, per realitzar aquest muntatge.



  



  



  



  



  



  



  

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM LA PREMSA D'OLI (15')
- COMENTEM ALGUNS EXPERIMENTS (10')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (5')

Mater ial elabor at  per  J.A. Fr ancés (2009)



  



  



  



  



  



  



  

GUIÓ:

- INTRODUCCIÓ (5')
- MUNTEM LA PREMSA D'OLI (15')
- COMENTEM ALGUNS EXPERIMENTS (10')
- COMENTEM ACTIVITATS COMPLEMENTARIES (5')

Mater ial elabor at  per  J.A. Fr ancés (2009)



  



  



  



  

RECERCA

● Biomassa 

La biomassa és una font d'energia procedent de manera indirecta del Sol i  pot ser considerada una energia
renovable sempre que se segueixin uns paràmetres ambientals adequats en el seu ús i explotació.
 
La formació de la biomassa a partir de l'energia solar es porta a terme pel procés anomenat fotosíntesi vegetal.
Mitjançant la fotosíntesi, les plantes que contenen clorofil·la transformen el diòxid de carboni i l'aigua, productes
minerals sense valor energètic, en materials orgànics amb alt contingut energètic i, al seu torn, serveixen d'aliment
a altres éssers vius.

Depenent de si els materials orgànics resultants han estat obtinguts a partir de la fotosíntesi o bé són resultat de
la cadena biològica es poden distingir dos tipus de biomassa:

•Biomassa vegetal: Resultat directe de l'activitat fotosintètica dels vegetals.
•Biomassa animal: S'obté a través de la cadena biològica dels éssers vius  que s'alimenten de la biomassa
vegetal.

● Aplicació directa de la biomassa per obtenir energia

És la forma d'ús tradicional de la biomassa en la qual s'obté energia mitjançant combustió directa, és a dir, la
biomassa s'utilitza com a combustible.
 
Hi ha dos tipus de fonts de biomassa:

● Els residus
● Els cultius energètics 



  

Els residus poden ser classificats en funció del sector que els genera en els tipus següents:

● Residus agraris: Són el resultat de l'activitat agrària humana i segons el seu origen es denominen:

● Residus agrícoles: són restes i sobrants de cultius com ara la palla dels cereals, poda d'arbres
i vinyes, etc.

● Residus forestals: són els residus generats  en la neteja de les explotacions forestals  com
llenya, brancatge, etc. a més de restes de fusta de muntanyes i boscos.

● Residus  ramaders:  es  refereixen  principalment  a  excrements  d'animals  en  explotació
ramadera.

● Residus  industrials:  són  els  residus  derivats  de  la  producció  industrial  amb  possibilitats  de
generació  de  biomassa  energètica  residual,  com  la  indústria  de  manufacturació  de  fusta  o
l'agroalimentària.

● Residus urbans: són residus de caràcter orgànic produïts diàriament i en grans quantitats en els
nuclis urbans de població; se'npoden distingir dues formes :

● Dels  residus  sòlids  urbans  (RSU):  materials  biodegradables sobrants  del cicle  de consum
humà.

● Aigües residuals  urbanes: elements  líquids procedents de l'activitat humana, la part sòlida
conté una quantitat rellevant de biomassa residual, encara que existeixen algunes dificultats
en la depuració del material sobrant.



  

Cultius energètics

Els  cultius  energètics  són  plantes  cultivades  amb  l'objectiu  de  ser  aprofitades  com a
biomassa transformable en combustible. 

Hi ha diversos tipus de conreus que poden ser utilitzats amb finalitats energètiques i que
poden ser classificats en els següents grups: 

● Cultius  tradicionals:  originalment  destinats  a  fins  alimentaris  amb  necessitat  de
condicions  climatològiques  favorables  i  terrenys  fèrtils,  el  que  fa  que  només  es
considerin viables com a fonts energètiques en l'ús d'excedents de la seva producció.
És el cas de la canya de sucre, els cereals, etc. Aquests, biocombustibles obtinguts
d'aquests cultius reben el nom de primera generació.

● Cultius poc freqüents: algunes espècies silvestres amb possibilitat de ser cultivades
en condicions desfavorables, en terrenys no fèrtils i amb fins no alimentaris, com el
card, les falgueres, etc.

● Cultius  aquàtics:  encara  en  fase  experimental  però  amb  un  gran  potencial  de
superfície productiva.

● Cultius  de  plantes  productores  de  combustibles  líquids:  plantes  que  generen
determinades substàncies que amb tractaments senzills poden ser transformades en
combustibles. Exemple d'ella poden ser les palmeres, jojoba, etc. 



  

Aplicació indirecta de la biomassa per obtenir energia

La biomassa també pot ser utilitzada d'una manera indirecta convertint-la, mitjançant una sèrie de tècniques de
transformació, en nous recursos energètics, productes industrials substitutius dels combustibles fòssils.

● Mètodes  termoquímics: la  calor  és  la  font  de  transformació  principal.  Són els  mètodes  utilitzats  en la
transformació  de  la  biomassa  seca  (principalment  palla  i  fusta).  Es  basen  en  l'aplicació  d'elevades
temperatures i es poden distingir dos tipus de processos, segons la quantitat d'oxigen que cal aportar-hi:

● Combustió: aplicació  d'elevades  temperatures  amb  excés  d'oxigen.  Utilitzat  per  a  la  l'escalfament
domèstic o industrial o per a producció d'electricitat.

● Gasificació / Piròlisi: aplicació d'elevades temperatures amb quantitats limitades o nul d'oxigen. El resultat
és l'obtenció de gasos, líquids o sòlids (per exemple, carbó vegetal) amb contingut carbònic que poden
ser utilitzats com a energia útil.

● Mètodes biològics o bioquímics: diversos tipus de microorganismes contribueixen al procés de degradació
de les molècules de matèria de biomassa humida en compostos simples de gran contingut energètic, per mitjà
de dos tipus de tècniques:

● Fermentació alcohòlica:  Els productes obtinguts són biocarburants com el bioetanol.
● Transesterificació catalítica de glicèrids: Com a resultant obtenim biodiesel que junt amb el bioetanol,

permeten substituir els combustibles fòssils al motors d'explosió.
● Fermentació metànica o digestió anaeròbia: S'utilitza principalment per a la fermentació de la biomassa

humida del tipus de residus ramaders o aigües residuals urbanes, i el producte combustible final obtingut
és el biogàs.



  

Llocs de consulta
Definició de biomassa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa 

Aprofitament de la biomassa per obtenir energia
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2
005/02/23/140203.php

Tipus de biomassa i factors que cal tenir en compte
http://www.miliarium.com/Monografias/Energia/E_Renovables/Biomas
a/Biomasa.asp

La biomassa a Catalunya
http://www.biomassacatalunya.blogspot.com/

● Biocombustibles

Bàsicament, considerarem tres tipus en funció del seu estat.

● Sòlids: pèl·lets i briquetes. L'única diferència és la grandària (els pelets són semblants a pinso de
bestiar i les briquetes tenen unes dimensions majors, com tronquets). 

● Líquids: bioalcohol i biodièsel. Són els anomenats biocarburants, ja que poden utilitzar-se com a
substitutius  del  combustibles  fòssils  en motors  tèrmics  de  combustió  interna  (Otto  i  Dièsel)
introduint petits canvis en el sistema encesa d'aquest motors. 

● Gasos:  biogàs.   S'obté  a  través  d'un  procés  de  transformació  biològic  (fermentacions
metàniques).  S'utilitza  com  a  energia  per  industries  o  bé  com  a  combustible  de  vehicles
(autobusos, cotxes i camions).



  

Els  combustibles  obtinguts  mitjançant  els  processos  de  transformació  abans  esmentats  presenten  els  següents
avantatges ambientals respecte als combustibles convencionals:

– El contingut en sofre dels gasos de la seva combustió és escàs.
– No alliberen partícules en la seva combustió.
– La producció de cendres és reduïda.
– Contribueixen a la conservació del cicle del CO2.

● Generadors termoelèctrics amb biomassa als habitatges. 

Actualment, hi ha una part d'investigadors que estan desenvolupant aplicacions de la biomassa a l'àmbit domèstic.
Aquesta tendència l'han anomenat agroenergètica. 

Llocs de consulta
Esquema i explicació de com s'obté el biodièsel
http://www.eegaia.com/planta-de-biodiesel/obtencion-del-biodiesel/

Aplicacions i possibilitats de l'aprofitament de biocombustibles sòlids
http://www.soriactiva.com/Biodiversidad/JornadasBioenergia1/PDF/09_CIEMAT.pdf

Biocombustibles
http://blogs.elpunt.cat/josepmartinoy/tag/biocombustibles/
http://www.biocombustibles.cl/     

Llocs de consulta
Comunicat de premsa sobre unes jornades d'Agroenergètica
http://www.biodisol.com/cultivos-energeticos/aplicaciones-de-la-biomasa-en-el-sector-domestico-la-agroenergetica-como-fuente-
rentable-y-fiable-de-suministro-de-biomasa-energias-alternativas-ferias-y-conferencias/



  

● Consideracions ambientals en l'aprofitament de la biomassa
És  fonamental  que  s'estableixin  pautes  que  assegurin  un  correcte  desenvolupament  del  potencial  de  la
biomassa sense donar  lloc  a  altres  problemes ambientals.  L'objectiu  ha de ser impulsar  aquelles  formes
d'aprofitament  que  siguin  sostenibles  i  ambientalment  acceptables,  i  descartar-ne  d'altres  que  siguin
perjudicials per al medi ambient.

● Biocombustibles de primera i segona generació.

Els biocombustibles de primera generació (bioetanol, biodièsel i biogàs) són aquells provinents especialment
de cultius  agrícoles  destinats  a  l'alimentació  humana,  per diferenciar-los  de la  segona generació,  que  no
competeix amb la producció d'aliments. 

En  l'actualitat,  les  tecnologies  de  producció  de  combustibles  de  primera  generació  són  més  simples  i
econòmics. Els preus de la matèria prima són barats si els comparem amb el preu dels combustibles fòssils i la
tecnologia és menys sofisticada.  

En canvi, per obtenir biocombustibles de segona generació, cal una quantitat considerable de material residual
d'origen vegetal  (corfes  de taronja,  algues, closques  d'ametlla,  pinyols,...)  o  d'origen animal  (purins  i  fem
animal), que de vegades no s'obté al lloc de producció del biocarburant. La tecnologia de producció és més
complicada, ja que s'ha de recollir i adequar el residu per transformar-lo posteriorment en biocombustible.

Llocs de consulta
Biocombustibles de primera generació.
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mv?xid=959&edi=52     

Anàlisi crític sobre l'ús de biocombustibles de primera generació envers els de segona generació.
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/01/26/174085.php

Els aliments bàsics al tercer món no són biocombustibles
http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=281



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MATERIAL COMPLEMENTARI

Biogàs

http://www.yobiogas.com/

Biodigestors

http://biodigestorescasa.blogspot.com/
http://esfnicaragua.blogspot.com/2008/11/buenas-prcticas-biodigestores-iv.html

Plànol d'un biodigestor de 50 L

http://www.yobiogas.com/PLANO2-p.jpg
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