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Objectiu: Realitzar  per  grups  (4  persones)  un  treball  d'investigació  sobre  centrals  elèctriques.
Tindrà dues fases, la primera un treball escrit d'investigació i la segona la presentació del que s'ha
investigat al grup.

Format presentació

• Treball d'investigació:  Processador de textos, preferentment Writer,  extensió màxima 20
pàgines incloent portada, índex i bibliografia. Data d'entrega: 17 gener 2014.

• Presentació: Eina digital, com impress, prezi, glogster, etc. Data d'entrega: 28 gener 2014.

Idioma: Valencià

1ª FASE. Treball d’investigaci  i desenvolupament. ó
Anem a fer un treball d'investigació i recerca sobre un tipus de central de producció elèctrica de les
que apareixen en la unitat 7 (Energia i la seua transformació) del nostre llibre.

Les possibles centrals sobre les que podeu fer el treball són les següents, jo repartiré a classe la que
fa cada grup:

1) Central tèrmica no nuclear (convencional i de cicle combinat)

2) Central tèrmica nuclear.

3) Central hidroelèctrica.

4) Central tèrmica de biomassa.

5) Central solar (foto-tèrmica i fotovoltaica).

6) Central eòlica.

7) Central maremotriu.

8) Central geotèrmica.

Ademés  de  portada,  índex  de  continguts  i  bibliografia  emprada,  ha  de  contindre  els  següents
apartats:

1. Com  funcionen,  quant  varen  aparèixer  les  primeres. Dibuix  explicatiu  de  la  central
anomenant les seues parts i l'itinerari seguir per a obtindre energia. 

2. Avantatges  i  inconvenients  d’aquest  tipus  de  central.  Dades  de  producció  elèctrica  a
Espanya i  al  món d'aquest tipus de central.  Futur d'aquestes centrals (continuaran o no
utilitzant-se, etc.)

3. Repercussions mediambientals de la producció i el consum d’energia: extracció de recursos
naturals, transport del combustible (marees negres), residus, pluja àcida, efecte hivernacle,
canvi climàtic. 

4. Solucions al problemes mediambientals de la producció i el consum d'energia:
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• internacionals (especialment Protocol de Kyoto).

• Solucions  locals  aplicades  per  frenar  el  canvi  climàtic  (per  exemple  de l'Ajuntament
d’Aldaia, d'Alaquàs o de València) 

• Mesures individuals que podem adoptar per frenar el canvi climàtic.

• Empremta ecològica.

Podeu distribuir-se els diferents apartats entre els membres del grup, per exemple una persona pot
fer l'apartat 1, una altra el 2, una altre el 3 y altra el 4, evidentment s'heu de posar d'acord alhora
d'entregar el document que tinga el mateix format i coherència en totes les pàgines..

2ª FASE. Presentaci  digital. ó
Cada equip ha d'entregar una presentació digital amb allò que considereu la resta de la classe ha de
conèixer de la central elèctrica que vos ha tocat treballar. A continuació el grup exposarà a la classe
el  treball  realitzat.  A  l'acabament  de  la  presentació  els  companys  i/o  el  professor  podran  fer
preguntes tant del contingut que heu exposat, com del procediment seguir per a la recerca de la
informació i l'elaboració de la presentació.

Podeu utilitzar qualsevol ferramenta, lliure, de presentacions digitals (impress, glogster, prezi, etc.)
i el canó de projecció (per tant és convenient guardar tot el material de la primera fase). Tots els
membres  del  grup,  obligatòriament,  hauran  de  fer  una  part  de  la  presentació,  lògicament  la
d'aquella part que han fet en el treball  d'investigació,  i ha de durar un mínim de 3 minuts per
persona.

Podeu veure la rúbrica d'avaluació al final d'aquest document.

2



 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

IES SALVADOR GADEA, ALDAIA 

CENTRALS ELÈCTRIQUES
3er ESO B – Toni Saura

Annex I.  Enlla os d'inter s.ç é

Generals

• La web creada per ENDESA, twenergy, http://twenergy.com/ , és molt completa sobre tots els 
aspectes a tractar en el treball.

• La web de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia també té molta informació, 
http://www.idae.es/ 

• La web de Red Eléctrica de España, http://www.ree.es/es/ 

• La web de energía y sociedad, http://www.energiaysociedad.es/ 

1 i 2. Com funcionen, diagrames, producci , etc.ó

• Generació elèctrica, http://www.energiaysociedad.es/ficha/generacion

• Energia nuclear, ENDESA, http://twenergy.com/energia-nuclear 

• Energies renovables, de l'IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía), 
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.16/relcategoria.1021/relmenu.41 

• Dades de potencia instal·lada per tipus de central, http://www.ree.es/es/publicaciones/indicadores-
y-datos-estadisticos/series-estadisticas 

• Informe sobre cogeneració en Espanya i Europa, IDAE, 
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?
file=/documentos_Informe_Potencial_Cogeneracion_en_Espana_7083bc9d.pdf 

3. Repercussions mediambientals de la producci  i consum d'energia:ó

• Pluja àcida, http://www.ub.edu/ecologiaimediambient/5_9_pluja_acida.htm 

• Marees negres, http://www.cetmar.org/documentacion/mareas_negras.htm 

• Efecte hivernacle i canvi climàtic, http://cambioclimaticoglobal.com/ 

• Residus, http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 

4. Solucions al problemes mediambientals de la producci  i el consum d'energiaó

• Solucions internacionals, protocol de Montreal 
http://ozone.unep.org/spanish/Ratification_status/evolution_of_mp.shtml 

• Solucions internacionals, protocol de Kyoto 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php 

• Mesures locals per a l'estavi i la lluita contra el canvi climàtic (vídeo), 
ht  tp://audiovisuales.idae.es/index.php/mod.videos/mem.listado   

• Emprenta ecològica http://www.cfnavarra.es/medioambiente/agenda/Huella/Ecosos.htm 
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CENTRALS ELÈCTRIQUES - Rúbrica d'avaluació
Excel·lent – 10 Notable – 7,5 Satisfactori – 5 Requereix millorar – 2,5
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Contingut – 50%

Cobreix el tema amb profunditat 
amb detalls i eixemples. El 
coneixement del tema és 
excel·lent.

Inclou coneixement ampli 
sobre el tema. El contingut 
pareix ser bó.

Inclou informació bàsica o 
essencial sobre el tema, però te
1-2 errades en les dades o fets.

El contingut és mínim i té varies 
errades en els fets.

Document presentat  –
20%

El format emprat en el text es 
coherent i atractiu, permet 
conèixer l'estructura del text i 
s'utilitzen diferents tamanys, colors  
i tipus de lletra, es ressalten les 
paraules importants, les imatges 
tenen peu descriptiu, etc.

El format emprat en el text es 
coherent, permet conèixer 
l'estructura del text i s'utilitzen 
diferents tamanys  i tipus de 
lletra.

El format emprat en el text es 
coherent, però visualment no 
s'aprecia l'estructura del tema ni
és atractiu.

El format utilitzat no és coherent 
entre totes les parts del treball 

Fotos, imatges i 
dibuixos – 20%

Les imatges van bé amb el text i 
hi ha bona combinació de text i 
imatge.

Les imatges van bé amb el 
text, però hi han alguns que
es desvien del mateix.

Les imatges van bé amb el 
títol però hi ha pocs i el text es 
fa pesat.

Les imatges no van amb el 
text i pareixen  haver estat 
elegides sense ordre.

Ortografia – 10% No hi han errades. Menys de 10 errades. Menys de 20 errades. Més de 20 errades.

Fa
se

 2.  Pre
se

nta
c

ió
.

Argumentació – 40%
El presentador impacta, és 
convincent i convida a l'acció 
dels assistents i 

El presentador és 
convincent i convida a 
l'acció dels assistents i 

El presentador és convincent 
però no convida a l'acció dels
assistents i 

El presentador no és 
convincent ni convida a 
l'acció dels assistents i 

Presentació digital – 
40%

La presentació té un format 
excepcionalment atractiu i una 
informació ben organitzada.

La presentació té un format
atractiu i una presentació 
ben organitzada.

La presentació té una 
informació ben organitzada.

La presentació i l'organització 
del material es confús per al 
assistent.

Grau de coneixement 
del tema - 20%

L'estudiant pot contestar de 
manera adequada totes les 
qüestions relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant pot contestar de
manera adequada la 
majoria de les qüestions 
relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant pot contestar de 
manera adequada menys de 
la mitat de les qüestions 
relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant quasi no pot 
contestar de manera 
adequada cap de les 
qüestions relacionades amb la
informació en el treball o 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.
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