VIC
V AMB
B ENER
RGIA. PA
AVELLÓ
Ó MUNICIPAL
SERVEI/TIPO
S
OLOGIA DE PÚBLIC: Cicle superior de primària
ESO
E
i UEC
DIA
D I HORAR
RI: A concrettar
IN
NTRODUCC
CIÓ:
En
E els darrerss anys, l’Ajun
ntament de Vic
V ha donat un fort impuls a les enerrgies renovabbles.
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’ha incremenntat també la
a superfície de
d
ca
aptadors solars instal·lats en edificis públic i priva
ats. Tot plega
at permet dis
sminuir l’impaacte ambiental que
re
epresenten le
es energies convenciona
als.
El
E pavelló mu
unicipal, reno
ovat recentme
ent, incorporra les energie
es renovable
es en les sevves instal·lacions.
Actualment
A
uttilitza l’energ
gia solar per obtenir
o
aigua
a calenta san
nitària i té ca
alderes de bioomassa per a la seva
climatització.

OBJECTIUS
O
• C
Conèixer les principals
p
fon
nts d’energia
a renovable.
• 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’Ordenançça municipal sobre energia solar tèrm
mica.
• 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, principalme
ent les del pa
avelló municipal.
Les
L energies
s renovables
s
S’introdueix
S
e
el concepte d’energia
d
ren
novable i, am
mb la participa
ació dels alumnes, es fa un repàs bre
eu de les
energies reno
ovables que existeixen
e
ac
ctualment.
El
E pavelló mu
unicipal
Durant
D
la visitta es donen a conèixer els diferents e
elements que
e configuren les instal·laccions de biom
massa i
d’energia sola
ar tèrmica al pavelló mun
nicipal. Els allumnes comp
pleten un esq
quema que eels permet entendre com
m
uncionen.
fu
Posteriormen
P
t es fa una re
eflexió sobre
e l’estalvi d’e missions que
e comporta l’ús d’aquesta
ta energia en
n relació amb
b
la
a producció d
d’energia con
nvencional.

NOMBRE
N
RE
ECOMANAT DE PARTIC
CIPANTS: Grrup classe
DURADA
D
DE
E L’ACTIVITA
AT: 2 hora
RECURSOS
R
MATERIALS
S:
• E
Esquema de la instal·lació
ó
• Fitxa d’estalvii d’emissions
s
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:
•
•

Treba
alleu els concceptes d’ene
ergia, energie
es renovable
es i energies no renovablles.
Feu u
un inventari fotogràfic
f
de les diferentss aplicacions de l’energia
a solar que tro
robem 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 al cen
ntre (inventarri dels punts de consum, detecció de mals usos o
pèrdu
ues d’energia
a, estudi de mobilitat
m
per esbrinar com
m arriben al centre
c
els aluumnes i els professors,
p
propo
osta d’accion
ns per millora
ar l’ús de l’en
nergia i afavo
orir-ne l’estalvi).
Munta
ar l’exposició
ó Apunta’t a les energiess renovables al centre i tre
eballar la prooposta educa
ativa 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 desenvolup
par bones prràctiques quee permetin re
eduir-lo.

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

Expossició Apunta
a’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

