Projecte “Com estalviar energia a casa”
Objectis
-

Entendre i saber explicar el concepte de pobresa energètica.

-

Entendre i saber explicar el concepte d’eficiència energètica.

-

Saber calcular l’energia consumida pels aparells elèctrics de la nostra llar.

-

Conèixer i saber interpretar l'etiquetatge d'eficiència energètica dels aparells elèctrics.

-

Saber interpretar la informació continguda en la factura de la llum.

-

Saber contrastar les dades de la factura de la llum amb els càlculs realitzats sobre el consum energètic a la seva llar.

-

Ser capaç d’elaborar estratègies que permetin estalviar energia a la llar.

Competències i contngits clai
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC
● Competència 4. Identific i cesoldce ecoblemes fientifs susfeetbles

de sec investiits en l’àmbit esfolic que imeliquin el dissen, li ceilitzifió
i li fomunififió d’investiifions exeecimentils.
● Competència 5. Resoldce ecoblemes de li vidi quotdiini ielifint el
cioniment fientif.
● Competència 7: Utlitzic objeftes tefnolgiifs de li vidi quotdiini
imb el foneixement bàsif del seu funfioniment minteniment i iffions
i fec eec minimitzic els cisfos en li minieulifió i en l’imeifte
mediimbientil.
● Competència 11. Adoetic mesuces imb fcitecis fientifs que evitn o
minimitzin els imeiftes mediimbientils decivits de li intecvenfió

CONTINGUTS CLAU (CC)
● CC 2. Model d’energia
● CC 6. Model de càrrega i interacció elèctrica
● CC19: Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat.
● CC20: Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i
pneumàtica.
● CC22: Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat.
● CC 27: Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals

humini.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TRANSVERSALS
● Competència matemàtca
En les iftvitits que cequeceixen fec fàlfuls fom ici el fàlful del %
d’eifiènfii eneciètfi.
Utlitzifió de fiftocs de fonvecsió eel finvi d’unitits (eec exemele de i
k ).
CCM 1: Tciduic un ecoblemi i lleniuitie mitemàtf o i uni
ceecesentifió mitemàtfi utlitzint viciibles símbols diiicimes i
models idequits.
CCM 2: Emecic fonfeetes eines i estcitèiies mitemàtques eec cesoldce
ecoblemes.
CCM 6: Emecic el cioniment mitemàtf en entocns no mitemàtfs.
● Competència d’aprendre a aprendre
Autoceiulifió i iutoiviluifió d’iliunes iftvitits.
Aecendce i tcebillic en fol·libocifió dels fomein,s en difecents
iftvitits.
● Competència social i ciitadana
Sibec exelific eec què iliuns elements de li llic i de les fiutits són fom
són fom ici eec què és milloc utlitzic un teus de bombetes fonfcet eec
un eseii detecminit de li fisi.
Comecendce les fonseqüènfies que té eec il mediimbient el
milbicitiment de l’eneciii.

● Competència cominicatva lingüístca i aidiovisial
Comecensió de textos de ficàftec fientif i divuliitu
● Tractament de la informació i competència digital
Competència bàsica de l’àmbit digital.
CCD2: Utlitzic les ielififions d’edifió de textos ecesentifions multmèdii i
tciftiment de dides numèciques eec i li ecoicimifió de dofuments diiitils.
CCD4: Cecfic fontcistic i seleffionic infocmifió diiitil idient eec il tcebill i
ceilitzic fonsidecint divecses fonts i mitjins diiitils.
CCD6: Ociinitzic i utlitzic un entocn eecsonil de tcebill i iecenentitie imb eines
diiitils eec desenvolueic-se en li sofietit del foneixement.
CCD 9: Eines d’edifió de dofuments de text
ecofessiment de dides numèciques
CCD 13: Fonts d’infocmifió diiitil: seleffió i vilocifió.

ecesentifions multmèdii i

