
 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

IES SALVADOR GADEA, ALDAIA 

CENTRALS ELÈCTRIQUES

3er ESO
3ESO VAL 1 treball centrals electriques 14-15 nou.odt

Objectiu: Realitzar per grups de dos persones un treball d'investigació sobre centrals elèctriques i
tot el que les envolta. 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 contant la portada, índex i bibliografia. Data d'entrega: 16 gener 2015.

• Presentació: Eina digital, com impress, prezi, glogster, etc. Data d'entrega: 20 febrer 2015.

Idioma: Valencià (o anglès)

1ª FASE. Treball d’investigació i desenvolupament. 

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) Com funciona el  mecanisme d'alternador de corrent  més turbina per  a  produir  energia
elèctrica.

2) Centrals elèctriques:

1. Central tèrmica convencional o termoelèctrica.

2. Central de cicle combinat (no nuclear)

3. Central tèrmica nuclear.

4. Central hidroelèctrica.

5. Central tèrmica de biomassa.

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

7. Central eòlica.

8. Central maremotriu.

9. Central geotèrmica.

3) Distribució de l'energia elèctrica des de les centrals fins les nostres cases.

4) Repercussions mediambientals de la producció i el consum d’energia

1. Extracció de recursos naturals, transport del combustible (marees negres),  pluja àcida,
residus.  Emprenta ecològica.

2. Repercussions mediambientals de la producció i el consum d’energia II: canvi climàtic. 
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Ademés  de portada,  índex  de  continguts  i  bibliografia  emprada,  ha  de contindre  els  següents
apartats:
Per als treballs rel·lacionats amb el bloc 2) les centrals elèctriques s'ha d'incloure

1. Com funcionen, quant varen aparèixer les primeres.

2. Dibuix explicatiu de la central anomenant les seues parts i l'itinerari seguir per a obtindre
energia. 

3. Avantatges i inconvenients d’aquest tipus de central. 

4. Dades de producció elèctrica a Espanya i al món d'aquest tipus de central. 

5. Futur d'aquestes centrals (continuaran o no utilitzant-se, etc.), procureu donar una opinió
de més de 15 línies i que a demés tinga fonament en la informació que heu trobat. 

Per al bloc 3) s'ha de incloure un gràfic / imatge on es veja el camí del corrent elèctric des de les
centrals fins els domicilis dels usuaris per les diferents tipus d'estacions de transformació per les
que passa. S'ha d'explicar a quina tensió viatja el corrent elèctric en cada part i una justificació.
També heu de parlar de com es controla la producció global d'energia elèctrica en Espanya per a
que s'ajuste a les demandes dels usuaris (tasca que fa Red Eléctrica Española), atès que l'energia
elèctrica no es pot emmagatzemar. Indiqueu també els materials dels que estan fets els cables
elèctrics. 

Per al bloc 4) repercussions, s'han de destacar els principals efectes de la producció d'energia i
quines solucions s'han tractat de donar. En el primer bloc s'ha d'explicar el concepte d'emprenta
ecològica. Especialment en el segon bloc hem de parlar del protocol de Kyoto, el que va suposar, i
com s'ha anat actualitzant des d'aquell moment. També les solucions locals aplicades per frenar el
canvi  climàtic  (per  exemple  de  l'Ajuntament  d’Aldaia,  d'Alaquàs  o  de  València)   així  com  les
mesures individuals que podem adoptar per frenar el canvi climàtic. Doneu una opinió personal,
fonamentada, sobre les conseqüències de la producció i consum d'energia.

2ª FASE. Presentació digital. 

Cada equip ha d'entregar una presentació digital amb allò que considereu la resta de la classe ha de
conèixer de la part 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 a 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.
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Annex I.  Enllaços d'interés.
1. 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/ , en especial el seu manual de l'energia: 
http://www.energiaysociedad.es/tipo/manual-de-la-energia

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

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

2. Com funcionen, diagrames, producció, etc.

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

• Com funciona una turbina http://youtu.be/XqYkJ-lnPzw

• 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. Distribució de l'energia elèctrica

• Xarxa de distribució d'energia elèctrica, http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci
%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica i http://www.areatecnologia.com/como-se-
distribuye-energia-electrica.htm

• Sistema de subminitrament elèctric

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/centrales-de-generacion-de-energia-
electrica/materiales/bloque-energia-I.pdf

4. Repercussions mediambientals de la producció i consum d'energia:

• 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 
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4. Solucions al problemes mediambientals de la producció i el consum d'energia

• Guía didàctica del canvi climàtic 

Junta d'Andalucia)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/21f07d8a-2801-
4c78-bfb6-6218a3e7d491

Ministeri mediambient

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201205230959550.GUIA_APOYO_DOCE
NTE_CAMBIO_CLIMATICO_2012.pdf

Guia de la fundació IPADE

http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/guia_CC_cooperacion.pdf

• 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 

• Solucions internacionals:

20ª Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cumbre de Lima 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/13/actualidad/1418453349_013903.html

Els acords d'aquesta comferència pots trobar-los ací: 
http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/in-session/application/pdf/cpl14.pdf

• 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.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/

• Mesura la teua emprenta ecològica http://www.tuhuellaecologica.org/

• Emprenta ecológica  http://www.cfnavarra.es/medioambiente/agenda/Huella/Ecosos.htm 

4


