
  L’experiència consisteix en...
Conèixer i experimentar amb estris didàctics d’energies renovables a partir de jocs i dinàmiques amb aquests estris. Els nois i noies poden veure i descobrir 
com funcionen els diferents instruments amb la força del vent i del Sol i a més a més poden comprovar el seu funcionament amb les instal·lacions de plaques 
fotovoltaiques i termocol·lectores de les que disposa lal CEA La Ruca. Per introduir l’activitat cal fer una una reflexió sobre les energies i la seva importància en 
la nostra vida quotidiana i l´evolució d’aquestes al llarg de la història de l’home, basades principalment amb la crema de combustibles fòssils, i contraposant-
les amb l’impacte ambiental de les energies no renovables. Completem l’activitat amb el càlcul d’emisions nde CO2 que es generen durant la nostra estada al 
CEA. 

     Per aconseguir…
Que els joves coneguin formes alternatives i més justes de generar i consumir 
energia, al mateix temps que poden prendre conciència de la importància de 
fer una reflexió sobre la despesa energètica actual.  

lmanobens@peretarres.org

   Transforma el  territori perquè...
Acosta als joves a conèixer  problemàtiques ambientals, els genera preguntes i 
els porta a la reflexió.  Es responsabilitzen amb el seu consum  energètic durant 
l’estada vetllant en tot moment per la despesa d’aigua i electricitat que fan. 

      Valorem l’experiència...
De manera positiva ja que té grans resultats. L’edat en la que es treballa 
aquesta temàtica permet  la màxima comprensió de la necessitat de canvi. 

     Els recursos utilitzats són...
Els estris didàctics; placa solar fotovoltaica, col·lector solar tèrmic, cuina solar, 
forn solar, aerogenerador, radiòmetre. 
Fitxes  sobre la transformació de l’energia. 
Comptadors  d’aigua i electricitat  per a calcular la despesa energètica  que es 
fa a les instal·lacions. 

 

CEA La Ruca. Descobreix el Món de les Energies Renovables!

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

  
Més informació: 
www.peretarres.org/laruca  
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