VIC
V AMB
B ENER
RGIA. CA
AN PAU
U RABA
A
SERVEI/TIPO
S
OLOGIA DE PÚBLIC: Cicle superior de Primària
ESO
E
i UEC
DIA
D I HORAR
RI: A concrettar
IN
NTRODUCC
CIÓ:
Des
D de l’ajunttament de Viic, en els darrrers últims a
anys s’ha don
nat un fort im
mpuls a les eenergies reno
ovables.
A Vic trobem diverses aplicacions de l’energia sola
ar en molts edificis,
e
equip
paments i esspais públics. Des de
l’e
entrada en vvigor de l’Ord
denança mun
nicipal sobre energia sola
ar tèrmica s’h
ha incrementtat també la superfície de
e
ca
aptadors solars instal•latts en edificis públic i priva
ats. Tot plega
at permet dis
sminuir l’imppacte mediam
mbiental que
re
epresenten le
es energies convenciona
als.
El
E centre cíviccs de Can Pa
au Raba inco
orpora les en
nergies renov
vables en les
s seves instaal·lacions. Ac
ctualment
s’utilitza l’energia solar fottovoltaica pe
er obtenir ele ctricitat i l’en
nergia geotèrrmica per clim
matització.

OBJECTIUS
O
• C
Conèixer les principals
p
fon
nts d’energie
es renovables
• C
Comprendre el
e funcionam
ment d’algune
es aplicacion
ns de les ene
ergies renovaables a Vic.
• In
nformar de l’e
existència de
e l’ordenança
a municipal sobre
s
energia solar tèrmiica
• Fomentar bon
nes pràctique
es que redue
eixin el consu
um d’energia
a.
DESCRIPCIÓ
D
Ó
La sortida pro
oposa una ru
uta de l’energ
gia a través d
de la qual els
s alumnes co
oneixeran alggunes aplica
acions de les
energies reno
ovables a la ciutat
c
de Vic, i més en p rofunditat les
s de Can Pau Raba.
Les
L energies
s renovables
s
S’introdueix
S
e
el concepte d’energia
d
renovable, i am
mb la interacc
ció dels alumnes, es fa unn breu repàs
s de les
energies reno
ovables existtents actualm
ment.
Can
C Pau Rab
ba
En
E la visita ess dóna a con
nèixer els dife
erents eleme
ents que configuren les in
nstal·lacions d’energies renovables de
Can
C Pau Rab
ba. Els alumn
nes complete
en un esquem
ma per tal qu
ue entenguin
n el seu funciionament. Po
osteriorment
es fa una refle
exió sobre l’e
estalvi d’emis
ssions que ccomporta l’ús
s d’aquesta energia
e
en reelació a la producció
nvencional.
d’energia con

NOMBRE
N
RE
ECOMANAT DE PARTIC
CIPANTS: Grrup classe
DURADA
D
DE
E L’ACTIVITA
AT: 2 hores
RECURSOS
R
MATERIALS
S:
• E
Esquema de la instal·lació
ó
• Fitxa estalvi d’emissions
d
TREBALL
T
PR
REVI
Abans
A
de fer l’activitat us proposem re
ealitzar amb els vostres alumnes
a
algu
una de les seegüents activ
vitats:
•
•

allar els concceptes d’energia, energie
es renovables, no renova
ables.
Treba
Fer un inventari fo
otogràfic de les
l diferents aplicacions de l’energia solar que troobem a Vic (edificis,
parcss, senyalitzacció, etc.).

TREBALL
T
PO
OSTERIOR
Podeu
P
comple
etar l’activita
at fent alguna
a de les segü
üents propos
stes:
•

•
•

Fer una petita aud
ditoria de l’en
nergia (inven
ntari de punts
s de consum
m d’energia aal centre, estu
udi de
mobilitat per arribar al centre, detecció de mals usos o pèrdues d’e
energia, propposta d’accio
ons per
millorrar l’ús de l’energia al cen
ntre i afavorirr l’estalvi).
Munta
ar l’exposició
ó Apunta’t a les energiess renovables
s al centre i trreballar la prroposta educ
cativa que
l’acom
mpanya.
Adherir-se i particcipar en la Se
etmana de l’E
Energia que organitza l’IC
CAEN. Orgaanitzar activitats al centre
e
per re
eflexionar sobre el consu
um d’energia i per afavoriir bones pràc
ctiques.

PER
P
A SABE
ER-NE MÉS
Podeu
P
trobar informació d’interès
d
a:
•

Expossició Apunta’t a les energ
gies renovab
bles – Ajuntament de Vic.

•

Orden
nança municcipal sobre energia solar tèrmica.
http:///www.vic.catt/grups/Ordenances/indexx.php

•

Agència de l’Enerrgia d’Osona
a.
http:///www.ccoson
na.es/index1.php?idF=2

•

Institu
ut Català de l’Energia.
http:///www20.gencat.cat/porta
al/site/icaen

