Hàbitat.
Hàbitat Guia d’activitats per a l’educació ambiental

1. Reconeixent l’entorn i les necessitats vitals
7. A les fosques

Comissió 1: Alimentació, conservació i repartiment d’aliments
1. ANÀLISI
• Penseu en diferents aliments (llet, carn, ous, pa, farinetes per a nadons, melmelada, fruita, etc.) i feu
una llista en un full.
• Al costat de la llista d’aliments feu una llista paral·lela de llocs on es produeixen els aliments. Cal
energia d’algun tipus per produir-los?
• Com arriben en aquests llocs? Cal energia d’algun tipus?
• Com es conserven? Cal energia d’algun tipus?
• Com es distribueixen? Cal energia d’algun tipus?

2. PROBLEMES SI NO TENIM ENERGIA:
•
•
•
3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:
(Encercleu la vostra opció)
Per què:

LLEU

RELATIVAMENT GREU

GREU

MOLT GREU

4. POSSIBLES SOLUCIONS D’EMERGÈNCIA:
(Penseu en altres fonts d’energia, encara que normalment no les fem servir)
•
•
•

Comissió 2: Subministrament d’aigua i recollida d’escombraries
1. ANÀLISI
• Penseu en les reserves d’aigua potable de la ciutat (dipòsits, plantes de potabilització) i feu una llista
en un full.
• Com arriba l’aigua a les cases? Cal energia d’algun tipus? Feu una llista dels tipus d’energia utilitzada.
• Penseu en quins llocs s'acumulen les escombraries per ser recollides dins la ciutat (casa, carrer, etc.) i
feu-ne una llista.
• Com es recullen i tracten les escombraries? Cal energia d’algun tipus?
• Assenyaleu en el mapa els llocs de la ciutat on es troben fonts d'energia que necessiteu per fer la
vostra tasca.

2. PROBLEMES SI NO TENIM ENERGIA:
•
•
•
3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:
(Encercleu la vostra opció)
Per què:

LLEU

RELATIVAMENT GREU

GREU

4. POSSIBLES SOLUCIONS D’EMERGÈNCIA:
(Penseu en altres fonts d’energia, encara que normalment no les fem servir)
•
•
•
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Comissió 3: calefacció, il·luminació i energia per cuinar
1. ANÀLISI
• Penseu en diferents aparells de calefacció (o refrigeració),il·luminació i per cuinar i feu una llista en un
full.
• Per funcionar els cal energia d’algun tipus? Feu-ne una llista.
• Com els arriben els diferents tipus d’energia?
• Com es distribueixen els diferents tipus d’energia?

2. PROBLEMES SI NO TENIM ENERGIA:
•
•
•
3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:
(Encercleu la vostra opció)
Per què:

LLEU

RELATIVAMENT GREU

GREU

MOLT GREU

4. POSSIBLES SOLUCIONS D’EMERGÈNCIA:
(Penseu en altres fonts d’energia, encara que normalment no les fem servir)
•
•
•

Comissió 4: transport de viatgers i mercaderies a llargues distàncies
1. ANÀLISI
• Penseu en diferents mitjans de transport de persones i mercaderies i feu una llista en un full.
• Feu també una llista de llocs on es poden trobar els mitjans de transports.
• Com es fabriquen els mitjans de transports (camions, trens, autobusos, etc.)? Cal energia d’algun
tipus?
• Com funcionen els mitjans de transports?. Cal energia d’algun tipus?

2. PROBLEMES SI NO TENIM ENERGIA:
•
•
•
3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:
(Encercleu la vostra opció)
Per què:

LLEU

RELATIVAMENT GREU

GREU

4. POSSIBLES SOLUCIONS D’EMERGÈNCIA:
(Penseu en altres fonts d’energia, encara que normalment no les fem servir)
•
•
•
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Comissió 5: Desplaçament dins la ciutat
1. ANÀLISI
• Penseu en diferents mitjans de desplaçament per la ciutat (al carrer, a l'interior dels edificis, etc.) i feu
una llista en un full.
• Com funcionen aquest mitjans de desplaçament? Cal energia d’algun tipus? Quina?

2. PROBLEMES SI NO TENIM ENERGIA:
•
•
•
3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:
(Encercleu la vostra opció)
Per què:

LLEU

RELATIVAMENT GREU

GREU

MOLT GREU

4. POSSIBLES SOLUCIONS D’EMERGÈNCIA:
(Penseu en altres fonts d’energia, encara que normalment no les fem servir)
•
•
•

Comissió 6: Comunicacions internes i externes de la ciutat
1. ANÀLISI
• Penseu en diferents mitjans de comunicació i en els mitjans, aparells o objectes que fan servir les
persones per comunicar-se i feu una llista en un full.
• Al costat feu una altra llista dels llocs on es troben.
• Com funcionen aquests mitjans de comunicació? Cal energia d’algun tipus? Quina?

2. PROBLEMES SI NO TENIM ENERGIA:
•
•
•
3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:
(Encercleu la vostra opció)
Per què:

LLEU

RELATIVAMENT GREU

GREU

4. POSSIBLES SOLUCIONS D’EMERGÈNCIA:
(Penseu en altres fonts d’energia, encara que normalment no les fem servir)
•
•
•
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Taula 1: Evolució del consum d’energia
Si considerem que A és la quantitat d’energia alimentària consumida per una persona en un dia (aprox.
3.000 kcal), l’evolució del consum d’energia externa en diferents èpoques és:
Home primitiu, sense foc

E=

A

Home primitiu, amb foc

E=

3A

Home agrícola primitiu

E=

4A

Segle XIII

E=

8A

1990

E=

21A

2005

E=

30A

1990

E=

70A

2005

E=

72A

1990

E=

15A

2005

E=

16A

Espanya

Estats Units

Mitjana mundial

Taula 2: Energia aproximada en alguns combustibles i processos
(Els valors s’expressen en megajoules: 1 megajoule = 239 kcal)
Energia necessària diàriament per alimentar una persona (energia
endosomàtica)
Energia exosomàtica (no alimentària) utilitzada diàriament per una persona,
mitjana mundial (vegeu també la taula 1)

10

200

Energia exosomàtica utilitzada diàriament per una persona, mitjana dels
Estats Units (vegeu també la taula 1)

1.000

1 dipòsit de gasolina d'automòbil (60 litres)

2.200

1 barril de petroli (160 litres)

5.900

1 tona de carbó

29.000

Vol d'un Boeing 707, de San Francisco a Nova York

1.400.000

1 quilo d'urani-235, completament fisionat

79.000.000

Tempesta d'estiu
Consum diari de combustible en una central energètica de 1.000 megawats,
1 dia
Bomba d'hidrogen,1 megatona
Energia exosomàtica total utilitzada diàriament per tota la humanitat
Radiació solar que arriba diàriament a les capes altes de l'atmosfera

160.000.000
260.000.000
4.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000.000

Font: Medi Ambient Tecnologia i Cultura, núm. 10 (pàg.10-11)
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Benvolguts ciutadans i ciutadanes

Us faig saber que des de les 13.00 hores del dia d’avui la nostra ciutat s’ha quedat
sense subministrament energètic de cap tipus: no tenim electricitat, ni gas, ni butà, ni
benzina, ni gasoil. Tampoc no tenim telèfon, perquè no hi ha corrent elèctric a la
central de telèfons.
Com sabeu, la ciutat més propera es troba a 300 km i no hem aconseguit establir
comunicació amb l’exterior. No tenim manera de determinar amb exactitud quant de
temps durarà aquesta situació, però sabem que es perllongarà uns quants dies. En
aquests moments estem en una situació crítica, atès que tota la informació que tenim
està informatitzada i no es pot utilitzar sense electricitat.
Per evitar el col·lapse total us demano que us organitzeu en comissions de crisi per
afrontar aquesta situació. Aquestes comissions es reuniran a la plaça de la Vila. Les
comissions es formaran entorn de les accions següents:
• l’alimentació: distribució i conservació d’aliments
• subministrament d’aigua i recollida d’escombraries
• calefacció, il·luminació i energia per cuinar aliments
• transport de viatgers i mercaderies
• desplaçaments dins la ciutat
• comunicacions internes i externes de la ciutat.
La tasca de cada comissió és valorar la gravetat del problema, explicar quines
conseqüències pot tenir la manca d’energia i suggerir algunes solucions d’urgència per
sortir del pas.
Divulgueu aquesta nota entre tots els vostres coneguts.

L’alcalde
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Problemes

Gravetat
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Activitat
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Utilitzades
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Problemes
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✃ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitat

Fonts d’Energia
Utilitzades
Normalment

Problemes

Gravetat

