
des Milà
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Des de temps remots les activitats 
desenvolupades per l’ésser humà han 
aconseguit un equilibri acceptable amb 
el medi natural que les envoltava, però 
en les darreres dècades, el desenvolupa-
ment tecnològic ha possibilitat que, per 
primera vegada, l’ésser humà sigui capaç 
de preservar o alterar, d’una manera 
irreversible, l’equilibri dels ecosistemes.

Actualment, la major part de les activitats 
desenvolupades per l’ésser humà porten 
associades, d’alguna manera, la utilització 
i la transformació de l’energia, que es 
classifi ca atenent a si aquesta és o no 
renovable. L’elecció de les fonts d’energia 
més apropiades per satisfer les necessitats 
d’un determinat país, regió o comarca 
sol fer-se tenint en compte els efectes 
benefi ciosos i els perjudicis que van 
associats a cadascuna d’elles, una elecció 
que sol causar un debat social d’enorme 
transcendència.

Estructura dels continguts

1.  Fonts d’energia. Tipus. Avantatges i 
inconvenients.

2.  Les energies no renovables. Combustibles 
fòssils.

3.  Energies renovables/alternatives.
4.  A les Balears.
5.  Activitats.

TECNOLOGIA I SOCIETAT
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1

Plaques solars

Forn solar
1

3
3

4

Fig. 10.1

FONTS D’ENERGIA. TIPUS. 
AVANTATGES I INCONVENIENTS 

-
energies renovables no renovables

avantatges i inconvenients

-

Energia nuclear 
Sistema que permet obtenir grans quantitats d’energia. Presenta greus problemes amb 
l’eliminació de residus, l’activitat dels quals pot durar milers d’anys, o el risc d’accident, l’efecte 
dels quals no es pot predir

Energia hidroelèctrica 
Els embassaments d’aigua compleixen una doble funció: serveixen de reserva d’aigua per 
cobrir les necessitats de l’ésser humà en època de sequera i produeixen energia elèctrica

Energia solar

En aquelles regions on els dies de sol són freqüents i, per tant, disposen d’un número elevat 
d’hores d’exposició, l’energia solar es pot transformar en energia elèctrica

1

2

3

Diferents tipus d’energies.

Energia biocombustible 
La matèria orgànica, mitjançant els bacteris anaerobis, es 
descompon en subproductes que, recollits convenientment,  
poden ser utilitzats com a combustible i generar energia

Energia mareomotriu 
En algunes regions, on les marees són importants, és possible aprofitar els 
desplaçaments de l’aigua per a l’obtenció d’energia elèctrica

4

5
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Central hidroelèctrica

Central hidrotèrmica

Central geotèrmica

Central termoelèctrica

Generador elèctric accionat
per l’energia de les ones

Generadors eòlics

Roda hidràulica

5

7

7

7

2

6

6

8

-

energies renovables 

energies no renovables

Energia eòlica 
En certs llocs on els vents són forts i persistents, aquests es  
poden aprofitar per produir energia elèctrica, drenar el terreny, 
moldre gra o impulsar vaixells

Energia geotèrmica 
La calor d’algunes zones de l’interior de la Terra és tan intensa 
que es pot aprofitar utilitzant directament la seva energia 
calorífica o transformant-la en electricitat

Tipus d’energia

No renovables                                     Renovables

nuclear)
 

Energia de la combustió 

petroli, proporcionen actualment la major part de l’energia utilitzada per l’ésser humà

6

7

8
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A
Fig. 10.2 Extracció de carbó a 

l’interior d’una mina.

B

Fig. 10.3 Aspecte d’una  
plataforma petrolífera
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LES ENERGIES NO RENOVABLES. 
COMBUSTIBLES FÒSSILS 

-

EL CARBÓ

carbó

EL PETROLI 

petroli

-

Els diamants, a part de ser dels 
materials més durs de la naturalesa, 
estan constituïts per carbó pur 
cristal·litzat i que si els llences al foc 
es cremen?

Sabies que...?

Secció d’un pou petrolífer i detall d’una torre de destil·lació.Fig. 10.4
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Gas +
benzines

Querosè

Gas-oil
pesant

Residu
oliós

Gas-oil
lleuger

Entrada de
petroli 360º

Refineria

Oleoducte

Dipòsit
magatzem de petroli

Bomba 
d’engronsadora

Separador
d’aigua

Aigua

Pou

Petrolidesgasificat

Separador de gas

Benzina

Desgasolitzadora Torxa
(excedent)

Gasòmetre
(magatzem de gas)

OleoducteJaciment
Petroli
i aigua

Tipus de carbons

Carbons artificials    Carbons naturals 

Lignits  Hulles  Antracites

Coc  Vegetal  Torbes



143

C EL GAS NATURAL

-

1 tona de... TEC TEP

Torba 0,1 0,07
Lignit 0,4 0,3
Hulla 1 0,7
Antracita 1,2 0,9
Petroli 1,5 1
Gas natural
(1 m3) 0,0015 0,0011

Urani  
enriquit
(1kg)

70 000 50 000
Quadre 1. Equivalències mitjanes.

Perforació

Gas excedent emmagatzemat a pressió

Tanc de deshidratació

Gasoducte

Edifici de compressió

Cuina

Comptador

Caldera
escalfador

Claus
de connexió

Tub flexible

Abraçadora

Comptadors de bateria
Derivació general

Canonada  general

Fig. 10.5Esquema d’una xarxa de distribució de gas i circuit de distribució a l’interior d’un habitatge.
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10 3

A

Fig. 10.6 Radiació solar. L’atmosfera i els 
núvols reflecteixen i absorbeixen 
una part de  les radiacions solars 
que arriben a la Terra.

ENERGIES RENOVABLES/
ALTERNATIVES

ENERGIA SOLAR

Avantatges

Inconvenients

-

-

-

-
-

Fig. 10.7 Relació entre les energies 
renovables i l’energia solar.

Energia
solar

Directa

Indirecta

Captació tèrmica

Captació fotònica

Eòlica

Mareomotriu

Hidràulica

Mètodes arquitectònics passius

Mètodes actius

Captació fotònica

Captació fotoquímica

Col·lectors

Camps heliostàtics

Forns solars

Centrals
fotovoltàiques

Biomassa
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A1

A2

Energia solar tèrmica 

Energia solar fotovoltaica

-

centrals fotovoltaiques

-

Busca informació a Internet  
sobre els camps heliostàtics  
i els forns solars i omple una fitxa 
de cadascun d’aquests sistemes 
que arrepleguen l’energia solar.

Per a saber-ne més

Llum solar

Vidre

Silici N

Silici P

Contactes metàl·lics

Cèl·lules de silici

Connexió del panell
fotovoltaic

de 0,58 volts. Les cèl·lules es connecten en sèrie, i en fan falta 36 per a obtindre 
una tensió final de 18 volts.

Fig. 10.8

VidreTub pintat de negre

Caixa metal·lica

Sortida
aigua calenta

Entrada aigua freda

Mètode passiu

Instal·lació dessalinitzadora.

Superfície transparent
inclinada 45º

Zona de
precipitació

Material
refrectari

Superfície
reflectora

Evaporació

Aigua salada

Aigua dolça

Mètode actiu

Col·lector solar pla.

-
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10

Fig. 10.10

Classificació
de la brossa

Recollida selectiva
a l’origen

Municipi A

Municipi A Municipi B

Estació de transferència

Planta de reciclatge

Material reciclat Compost Recuperació d’energia Abocador

biomassa

Biocombustible

Residus sòlids urbans (RSU)

-

-

Fig. 10.9 Instal·lació per a la gestió i control del biogàs generat en un 
abocador.

Pou de recollida i
canonada d’extracció

Canonades de biogàs
Equip d’extracció

Dipòsits reguladors

Torxa

Cel·les d’abocador Equip de crema-generador
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a) Turbina Pelton;  
b)  turbina Kaplan

Fig. 10.12

CENTRALS ELÈCTRIQUES

centrals elèctriques

-

-

Centrals hidroelèctriques

-

-

B1

B

Fig. 10.11

Reixa
d’admissió

Aigua embassada
(energia potencial)

Canonada o galeria
de conducció

Grups turbina-alternador

Transformadors

Central

Presa

Línies de transport
d’energia elèctrica

de l’embassament, l’energia potencial de l’aigua 
emmagatzemada es transforma en cinètica  
en discórrer el corrent per la canonada.  
El corrent d’aigua mou les turbines que, al seu torn, 
transmeten el moviment al generador-alternador, 
que transforma l’energia cinètica de rotació  
en energia elèctrica.

Fig. 10.13
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10 C

A Espanya hi ha més de cinquanta 
centrals tèrmiques. Les de carbó  
de més potència són la de  
Puentes de García Rodríguez  
(A Corunya), la de Compostilla 
(Lleó) i la de Terol, mentre que 
d’altres, com la de Castelló de  
la Plana i la de Santurce (Biscaia), 
usen fueloil.

Per a saber-ne més...

CENTRALS TÈRMIQUES

-

Funcionament

-

-
de cicle combinat

Fig. 10.14 Esquema de funcionament d’una central tèrmica.

6

5

4

12

1

23

11

10

9

8

7
Combustible

Gas

Fuel

Serpentí amb vapor
d’aigua a pressió
Caldera

Ximeneia

1

2

3

4

5

6

Torres de refrigeració

Línies per al transport
d’energia elèctrica
Transformadors

Grup de turbina-altenador

Condensador

Circuit de retorn

7

8

9

10

11

12
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D CENTRALS NUCLEARS

nucli atòmic (fissió), -
d’energia 

nuclear.

-

-
reacció en cadena

-

El reactor

reactor nuclear

barres intermèdies de control, 

Barres de control

Sistemes per al mesurament
de temperatures

Pastilles de U-235

Entrada i sortida del fluig  
refrigerant i modelador

Beines de combustible

Sistemes de control per a
mesurar el flux neutrònic

Fig. 10.15Reacció en cadena produïda per fissió nuclear.

Nucli d’un reactor nuclear. Les beines de combustible i 
les barres de control se submergeixen en el moderador. 
La reacció s’inicia a mesura que les barres de control  
es retiren i es deté quan aquestes, per quelsevol 
circumstància, es tornen a inserir.

Fig. 10.16
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Barres de
control

Bomba de circulació

Turbina

Aigua de
refrigeració

Edifici de
contenció

Urani
235

Generador

Pressuritzador

Reactor
Intercanviador
de calor

Condensador

Circuit

 
dos circuits, un primari i un altre secundari. L’aigua 
a pressió que circula pel primari, utilitzada com a 
moderador i refrigerador, travessa un intercanviador  
de calor, cedint l’energia calorífica al circuit secundari, que 
és l’encarregat de produir el vapor per a moure la turbina.

Fig. 10.17

Barres de
control

Bombes de circulació

Turbina

Aigua de
refrigeració

Edifici de
contenció

Urani 235

Generador

 
d’un circuit d’aigua que actua com a moderador i 
refrigerant, que es converteix en vapor en el nucli del 
reactor. Aquest vapor és l’encarregat de moure les 
turbines. Posteriorment, el vapor es refrigera abans 
d’iniciar-se novament el cicle.

Fig. 10.18

Fig. 10.19

Reactor

Edifici de
contenció primària

Edifici de
contenció secundària

Edifici de
turbines

Torres de refrigeració

Parc de sortida

Transformadors

Turbines

Piscines de descontaminació

Canonades d’aigua a pressió
per les turbines

150

Generació del vapor

-

-
centrals amb reactor d’aigua 

a pressió centrals amb reactor d’aigua en ebullició
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E

-

ENERGIA MAREOMOTRIU

-

-
-

Fig. 10.20

Alguns residus radioactius 
s’emmagatzemen en bidons i 
contenidors especials. Posteriorment, 
s’introdueixen en contenidors  
de formigó que es dipositen en llocs 

Perforació per elevació

Anella d’elevació
Combustible
Coberta aïllant

Tubs especials per a
emmagatzemar el combustible

Coberta de titani

Bidó

Daus de formigó
amb bidons

Contenedor de
daus de formigó

Barrera geològica

Fig. 10.21 Esquema d’una central mareomotriu.

Zona
d’embassament

Alternador

Turbina

Dic

Filtre

Mar
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10 F ENERGIA EÒLICA

L’energia eòlica aprofita la velocitat del vent de 
manera que, en incidir sobre les pales les fa girar 
provocant la rotació d’una dinamo que trans-
forma l’energia cinètica de rotació en energia 
elèctrica.

Aquests darrers anys, aquest tipus d’energia ha 
experimentat un enorme desenvolupament. 
Entre els seus avantatges es troba el fet que 
és una energia neta i barata. Per contra, pre-
senta com a inconvenient la dependència de 
la climatologia i l’impacte mediambiental que 
produeix (contaminació visual, acústica, ero-
sió del terreny circumdant, perill per a les aus, 
etcètera).

ENERGIA GEOTÈRMICA

En algunes zones del planeta (regions volcàni-
ques, etc.) la calor que hi ha a l’interior de la 
Terra pot aprofitar-se com a font d’energia. 

L’aprofitament energètic d’aquests jaciments 
depèn de la temperatura assolida en aquests. L’escalfament de locals, 
instal·lacions o processos industrials es realitza en jaciments que assoleixen 
temperatures que oscil·len entre els 100 i 150 ºC i, a partir d’aquesta tempe-
ratura, solen utilitzar-se per evaporar aigua i produir electricitat.

A Guèiser (Califòrnia) existeix una instal·lació geotèrmica que produeix més 
de 500 MW de potència elèctrica; no obstant això, podem dir que l’explotació 
d’aquest tipus d’energia està encara en procés d’investigació.

G

Esquema del funcionament  
d’una central geotèrmica.

Fig. 10.23

6

5

4

1

2

3

8

7

Aigua Aigua
calentaAigua freda

1

2

3

4

5

6

7

8

Roca permeable

Roca impermeable

Bombes

Generador de vapor

Oficines

Torres de refrigeració

Transformador

Grup turbina-alternador

Alternador i carcassa
de protecció

Pales

Línies per al transport
d’energia elèctrica generada

Acumuladors elèctrics

Sistemes
de control

Conductors
Instal·lació de presa de terra

Fig. 10.22 Esquema del funcionament d’una central eòlica.
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A LES BALEARS

INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE L’ENTORN TECNOLÒGIC  
I PRODUCTIU DE LES BALEARS

-

-

REQUERIMENTS ENERGÈTICS  
DE LA SOCIETAT ACTUAL

-
-

-

-

4

A

Fig. 10.24Artesà insular teixint vímet.

Fig. 10.25

B
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10

Fig. 10.26 des Milà

LES ENERGIES ALTERNATIVES A LES BALEARS

-

Energia eòlica

des Milà

Energia solar

-

-

-

-

C

L’any 2007 Espanya va ser  
el segon país del món pel que  
fa a producció d’energia eòlica.

Per a saber-ne més

C1

C2

Fig. 10.27 Plaques solars instal·lades a  
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1010ACTIVITATS
DEL QUADERN DE TREBALL

 Realitza les activitats corresponents a aquesta unitat proposades en el teu quadern de treball.

INDIVIDUALS

    Realitza una fitxa amb cadascuna de les 
energies estudiades amb un esquema del seu 
funcionament. 

 1      Defi neix el concepte d’energia elèctrica i ci-
ta diferents mètodes a través dels quals es pot 
generar.

 2  

DE GRUP

    Assenyalau en un mapa les centrals tèrmi-
ques, eòliques, solars, hidroelèctriques i, en el 
seu cas, nuclears que existeixin a les Balears. 
Ampliau el treball a la resta de comunitats.

    Actualment a Santoña (Cantàbria) s’està de-
senvolupant un projecte per generar energia 

 1  

 1

RECERCA D’INFORMACIÓ

  Cercau informació sobre l’energia eòlica aplica-
da en dessalinitzar l’aigua de la mar. Posteriorment 
exposau la informació obtinguda als companys i ini-
ciau un debat.

elèctrica aprofi tant l’oscil·lació vertical de les ona-
des a través d’unes boies situades a la mar. Realitzau 
un treball sobre aquest tipus de tecnologia i, pos-
teriorment, realitzau una breu exposició a la resta 
dels companys. 

ACTIVITAT PRÀCTICA

Com hem vist en la unitat, la calor del Sol pot apro-
fi tar-se mitjançant mètodes actius o passius per es-
calfar aigua o per a dessalinitzar l’aigua del mar. A 
l’aula de Tecnologia, i sempre amb l’ajuda del vostre 
professor, dissenyau i construïu, inspirant-vos en la 
imatge del costat,  un sistema que us permeti com-
provar com és possible dessalinitzar l’aigua de la mar 
utilitzant, simplement, la calor proporcionada pel Sol.

TREBALL D’INVESTIGACIÓ

L’energia solar a les Balears ofereix moltes aplica-
cions i avantatges respecte a l’energia convencional. 
Realitzau un treball d’investigació per proposar la 
ubicació d’una instal·lació de panells fotovoltaics per 
a la generació de corrent elèctric.  

 2  

  L’empresa alemanya SeeBA ha dissenyat i cons-
truït a Laasow, Alemanya, una torre per a aerogenera-
dors de gelosia amb una altura de 160 metres, conver-
tint-se així en la torre eòlica més alta del món. Cercau 
informació i realitzau un treball i una exposició sobre 
les característiques, els avantatges i els inconvenients 
que presenten aquest tipus d’aerogeneradors. 

 2
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Superfície transparent
inclinada 45º

Zona de
precipitació

Material
refrectari

Superfície
reflectora

Evaporació

Aigua salada


