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L’ENERGIA és la capacitat que té un cos per realitzar un treball. Sempre que 

es desenvolupa una energia hi ha un desgast i un aprofitament. 

  

 

Conceptes de Combustible i Comburent 

1. CONCEPTE D’ENERGIA 

Combustible. Podem considerar que un combustible és tota aquella substància que 

és pot «cremar», es a dir que les seves molècules poden reaccionar i dona energia en 

forma de calor 

Comburent. És l’element indispensable perquè un combustible pugui reaccionar. El 

comburent per excel·lència és l’oxigen i s’utilitza habitualment l’aire 
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La capacitat de les persones per trobar fonts d’energia i transformar-les en 

utilitzables de manera rentable i amb el mínim impacte sobre el medi, és una de les 

bases fonamentals del desenvolupament social, tecnològic i industrial de la 

societat. Com a fets importants en el desenvolupament de l’ús de l’energia podem 

destacar: 

 

- Força muscular de les persones (Força de sang) 
 

- Descobriment del foc: Cuinar, Llum i Defensa. 
 

- Neolític:           - Energia muscular dels animals: Arades i Carros 

                            - Energia del vent: Navegació 

 

- Època Grega:  - Energia del vent: Vaixells 
 

- Edat Mitjana:   - Energia Hidràulica: Molins Fariners, Serradores, Martinets 

2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
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- Segle XIII:           - Combustibles Fòssils: Carbó 

                               - Primeres màquines de vapor per extreure aigua de les mines 

  

- Segle XVIII(Aprox. 1780):   - 1a Revolució Industrial. Gran evolució 

                                                - Màquines de vapor: Fàbriques i mitjans de transport 

                                                - Combustible: carbó 
 

- Segle XX (Principis):   -  Aparició petroli. Motors de combustió 

                                         - Aparició Electricitat 
 

- 1.950 (aprox.):     - Energia Nuclear 
 

- 1.970 (aprox.):     - Crisis energètica del petroli. 

                                - Desenvolupament Energies Alternatives 

                                - Preocupació ambiental 
 

- Actual:     - Petroli en fase de desaparició 

                   - Gran increment d’energies renovables  

                   - Desenvolupament de motors elèctrics i acumuladors  
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- L’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma (Llei de 

conservació de l’energia) 

 

 

- En qualsevol transformació energètica es produeix una pèrdua parcial de 

la mateixa. (Rendiment) 

 

 

- L’ús o transformació de qualsevol tipus energia, produeix un efecte 

contaminant sobre el medi a on es desenvolupa. 

 

 

- Considerarem el Sol com a font d’origen de pràcticament totes les 

energies 

 

3. PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENERGIA 
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4. MAGNITUDS RELACIONADES 

- FORÇA: És l’acció que aplicada a un cos li fa varia la seva posició o el deforma. La 

unitat de mesura és el “Newton” (N) 
 

- TREBALL: Resultat de provocar un desplaçament o deformació per mitja d’una força. 

Si la força no desplaça o deforma no hi ha treball. La unitat principal de mesura és el 

Joule 
 

- ENERGIA: És la capacitat d’un cos per fer el treball abans definit, per tant es 

calcularà i mesurarà igual que el treball 

ENERGIA (Treball) = FORÇA * DISTÀNCIA  

(Joule = Newton * metre) 
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Aquesta energia i per tant la capacitat d’un cos per fer un treball, és pot manifestar de 

diferents formes. Algunes de les més importants són: 
 

 

- MECÀNICA. Capacitat per produir moviment. La seva unitat és el Joule  

(Energia necessària per elevar 100 grams d’aigua a una alçada de 1 metre. 
 

 

- TÈRMICA. Capacitat per donar calor. Altra unitat que es pot utilitzar és la Caloria 

(Energia necessària per augmentar 1ºC la temperatura de 1 gram d’aigua. (1 

Caloria = 4,18 Joules) 

Font:  http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/nivelacion/uv00004/lecciones/unidades/interacciones/energia/concepto/index01.htm 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/nivelacion/uv00004/lecciones/unidades/interacciones/energia/concepto/index01.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/nivelacion/uv00004/lecciones/unidades/interacciones/energia/concepto/index01.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/nivelacion/uv00004/lecciones/unidades/interacciones/energia/concepto/index01.htm
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- RENDIMENT: És la relació entre el treball o energia obtinguda i la utilitzada. Expresa 

el nivell d’aprofitament. S’expressa en  %  i mai podrà ser superior al 100%. 

RENDIMENT = Energia obtinguda / Energia utilitzada 

- POTÈNCIA: És la quantitat d’energia o treball fet en un temps. La seva unitat de 

mesura és el Watt 

POTÈNCIA = ENERGIA (Treball) / TEMPS 

(Watt = Joule / segon) 

ACTIVITATS: 

- Digues a quin concepte (magnitud) es refereixen aquests valors: 12 segons / 5.000 calories / 40 Newtons / 5 metres / 140 

Watts / 83 Joules 

- Quin treball fa una força de 50 Newtons sobre un objecte que no varia la seva forma ni la seva posició? 

- Quina energia s’ha empleat per moure 10 metres un objecte, si li hem aplicat una força de 4 Newtons 

- Quina potència te un motor que ha consumit 200 Joules en 1 minut 

- Calcula el rendiment d’un escalfador que dona 2.000 calories i que ha utilitzat 200 Joules per produir-les. Raona la 

resposta. 
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L’energia es pot fer evident (es pot sentir) sota diferents formes. 

 

Cal diferenciar clarament entre les formes d’energia i el que són les fonts d’energia 

 

Les principals formes en que es mostrar l’energia són: 
 

• Mecànica: Cinètica i Potencial 

• Tèrmica (interna) 

• Química 

• Elèctrica 

• Nuclear 

• Radiant 

• Sonora 

 

5. FORMES D’ENERGIA  
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6. FONTS D’ENERGIA  

Són els elements existents a la natura i al univers, capaços de subministrar o 

transformar-se en llum, calor o qualsevol forma de treball. Cal destacar: Eòlica, 

Hidràulica, Geotèrmica, Biomassa, R.S.U., Maremotriu, Ones, Hidrogen, Fòssils 

(Carbó, Petroli, Gas natural), Nuclear, Solar, ... 

  

Habitualment la forma en que es troben no permet el seu us directe i un bon 

aprofitament, i per tant cal transformar-les en ENERGIA ÚTIL. 

 

Hi han moltes formes de classificar-les. Destaquem: 
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PRIMÀRIES 
Les que s’utilitzen directament sense 

transformacions: 

- Eòlica per vaixells, molins   /   - Llenya 

SECUNDARIES 
Les que han sofert un procés de 

transformació per utilitzar-se: 

- Electricitat   /   - Gasolina 

RENOVABLES 
El seu us no redueix la quantitat existent: 

- Eòlica   /   - Solar 

NO RENOVABLES 
El seu us va reduint la quantitat existent, fins 

exhaurir-la : 

- Petroli   /   - Carbó 

NO CONTAMINANTS 
El seu us no produeix subproductes que 

alterin el medi ambient, malgrat que poden 

produir certs desequilibris: 

- Eòlica  /  - Solar 

CONTAMINATS 
El seu us produeix subproductes que alteren 

el medi ambient: 

- Petroli   /   - Carbó 

CLÀSSIQUES 
Són bàsicament les derivades dels 

combustibles fòssils: 

- Petroli   /   - Carbó 

ALTERNATIVES 
S’anomenen així a les energies més 

respectuoses amb el medi ambient: 

- Eòlica   /   - Solar 
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7. CENTRALS TRANSFORMADORES D’ENERGIA  
(Fer una ressenya molt ràpida de cada tipus (presentacions multimèdia interactives) Quadre fonts d’energia, formes, centrals transformadores Insistència sistemes dinamoelèctrics) 

 

FONT D’ENERGIA 
ENERGIA 

UTILITZABLE 

SISTEMA DE 

TRANSFORMACIÓ 

Solar tèrmica E. Calorífica 

E. Elèctrica 

Captadors tèrmics 

Centrals heliotèrmiques 

Solar Fotovoltàica E. Elèctrica Centrals fotovoltàiques 

Eòlica E. Mecànica 

E. Elèctrica 

Molins 

Centrals eòliques 

Hidràulica E. Mecànica 

E. Elèctrica 

Transmissió mecànica 

Centrals hidroelèctriques 

Biomassa E. Mecànica 

E. Calorífica 

E. Elèctrica 

Motors de combustió 

Centrals tèrmiques 

Centrals termoelèctriques 
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FONT D’ENERGIA 
ENERGIA 

UTILITZABLE 

SISTEMA DE 

TRANSFORMACIÓ 

Maremotriu E. Elèctrica Centrals maremotrius 

Ones E. Elèctrica Centrals onamotriu 

Fòssils E. Mecànica 

E. Calorífica 

E. Elèctrica 

E. Elèctrica i calor 

Motors de combustió 

Centrals tèrmiques 

Centrals termoelèctriques 

Cogeneracions 

Geotèrmica E. Calorífica 

E. Elèctrica 

Bescanviadors tèrmics 

Centrals termoelèctriques 

Nuclear de fissió E. Calorífica 

E. Elèctrica 

No utilitzable 

Centrals nuclears 



L’ENERGIA    2n ESO (Curs 2014-2015) 

Josep Lluís Serrano      Dep Tec 

8. TRANSPORT D’ENERGIA  

Breu ressenya: 

 

   - Transport energia elèctrica 

   - Transport carbó 

   - Transport comb. Líquids 

   - Transport gas 

   - Transport energia mecànica  
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9.- ESTALVI D’ENERGIA 

Hi ha moltes formes i consells per a estalviar energia, que dependran de 

l’energia a la que estem referim. 

 

Malgrat això podríem considerar tres màximes que caldria aplicar per tenir un 

estalvi energètic sostingut en el temps: 
 

- Utilitzar les màquines que donin millor rendiment 

- Variar alguns dels hàbits de vida més quotidians  

- Reciclar i reutilitzar  
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10. PRESENTACIONS FONTS D’ENERGIA 
Cada alumne/a s’haurà de preparar i exposar a classe una font d’energia. Encara que el treball el 

fareu en parelles, prèviament us haureu d’haver repartit la feina. 

 

La preparació es farà a partir de les explicacions donades a classe, dels continguts que hi ha a la 

web de treball, del material de consulta disponible a classe, de bibliografia consultada a casa o 

biblioteques i d’informació localitzada a Internet. 

 

Es disposaran de 10-15 minuts. Es podran tenir apunts per consultar (no per llegir!). És molt 

important que tot el que es digui estigui ben entès i no s’ha d’utilitzar vocabulari ni conceptes que 

no se sàpiguen explicar. 

 

Per fer l’exposició oral, caldrà utilitzar algun mitja o eina per captar el màxim possible l’atenció dels 

companys oients i fer-la més entenedora, com ara un mural amb text i imatges, una presentació 

informàtica, etc... 

 

Hi haurà una previsió inicial sobre el dia concret de cada presentació, si be per cobrir possibles 

faltes d’assistència, tothom haurà d’estar preparat per fer l’exposició el dia previ al que tingui 

assignat. 
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Es convenient que es repassin les pautes que vam donar el curs passat, en la presentació 

de materials, sobre com fer una exposició oral. Entre altres coses dèiem: 

 

-Claredat: cal parlar alt, no gaire de pressa i amb bona entonació. 

 

-Mostreu amb la vostra explicació l’estructura de l’exposició: cal presentar ben 

organitzades les diverses parts de l’exposició. Fer una introducció, desenvolupar el tema i 

finalitzar amb unes conclusions 

 

- Procureu que sigui interessant: cal despertar l’interès dels que escolten. Durant el 

desenvolupament, cal mantenir l’atenció de l’auditori. Cal saber indicar els trets més 

importants del vostre treball. 

  

La resta de l’alumnat durant l’exposició haurà de seguir les explicacions, prendre apunts i, al 

final, podrà realitzar preguntes per aclarir algun concepte. 
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L’exposició haurà d’incloure informació dels següents aspectes: 

  

-Descripció del tipus d’Energia. Definició i explicació general. Classificar-la entre: 

renovable/no renovable; clàssica/alternativa; contaminat/no; primària/secundaria 

-Evolució històrica del seu ús. Com i quan es va iniciar 

-Procés tecnològic d’obtenció i transport (si correspon) 

-Principals usos 

-Procés de transformació en energies útils (tèrmica, mecànica, ,...) 

-Dades sobre la producció, consum, ...(món, Catalunya, Sant Cugat,...) 

-Avantatges i inconvenients (renovable, contaminant, residus, preu,   

 rendiment, impacte,...) 

-Perspectives de futur  
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Fonts d’Energia que treballarem: 

  

1. Hidràulica dels mars (mareomotriu i de les onades). Inclou les turbines. 

2. Hidràulica dels rius 

3. Geotèrmica  

4. Eòlica  

5. Solar tèrmica 

6. Solar fotovoltàica 

7. Fissió Nuclear (Urani) 

8. Fusió Nuclear (Hidrogen). Motors elèctrics d’automoció 

9. Carbó. Inclou la màquina de vapor 

10. Petroli. Inclou el motor de combustió 

11. Gas 

12. Biomassa: biocombustible i biogas 

  

Si falten temes per preparar pot pensar-se en : Generadors de vapor i sistemes 

dinamo-elèctrics, transport energia elèctrica, motors de combustió, estalvi 

energètic... 
 


