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El test de l’estalvi energètic 
 

 

Objectiu:        Una mica d’informació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

- Reflexionar sobre la incidència del nostre  
comportament quotidià sobre el canvi climàtic. 

-....Reflexionar sobre la importància dels   
esforços individuals en la lluita contra el canvi 
climàtic. 

-  Repassar i estabilitzar coneixements a través d'una 
proposta lúdica. 

-    Relacionar la quotidianitat amb la realitat científica. 
-   Aprendre a participar en una posta en comú i en un 

debat. 
-    Debatre i prendre decisions de forma conjunta. 

 Material: 

-  Formulari del test 
 
 

De vegades, les grans qüestions ambientals que afecten 
el nostre planeta semblen molt allunyades de tots 
nosaltres. Però no és així. 
 
Per exemple, més sovint que no ens pensem, les nostres 
petites accions quotidianes tenen una incidència 
important sobre el canvi climàtic: creus que tu hi fas prou 
per aturar-lo?. 
 
A continuació teniu un test per comprovar la participació 
real i individual de cadascun dels alumnes en l'estalvi 
energètic i conseqüentment, el canvi climàtic. 
 
 

  
PUNTS Respostes 

  Preguntes a b c 

1 2 1 3 

2 3 1 2 

3 1 2 3 

4 2 3 1 

5 1 3 2 

6 1 3 2 

 

  
PUNTS Respostes

  Preguntes a b c 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 2 1 3 

10 2 1 3 

11 1 2 3 

12 2 1 3 

 

15 punts o menys: Si fos per vosaltres 
estaríem tots ben perduts: la vostra conducte 
irresponsable no contribueix gens a l'estalvi 
energètic.  
Pensem-hi! 
  
15 i 25 punts: aneu bé. Heu sentit a parlar de 
l’estalvi energètic i feu el possible per 
contribuir-hi. Però encara us falta afinar una 
mica el vostre comportament. 
Ànims i endavant! 
 
25 punts o més: ho teniu molt clar. Esteu 
sensibilitzats per a la problemàtica de l’estalvi 
energètic i us comporteu d'una manera 
responsable i sostenible. 
Seguiu així!
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Activitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dissabte al matí fa un sol magnífic, però t'has de 
quedar a casa a fer els deures... 
 
a) Quina ràbia! Passes les cortines perquè no t'enlluerni el 
sol, encens el llum i et poses a fer els deures. 
b) Quina ràbia! Corres les cortines per no veure el sol, 
encens el llum i surts a la terrassa a prendre el sol. 
c) Aprofites la llum del sol i surts a la terrassa a fer els 
deures. 
 

7. De sobte te'n recordes que tens partit al capvespre i que 
no tens cap equipament rentat... 
 
a) Fiques la samarreta, els mitjons i els pantalons a la 
rentadora, i fas via. 
b) Els rentes a mà. 
c) Aprofites per ajudar els pares, omples la rentadora, ho rentes 
tot i estens la roba. 

2. Vas al centre a comprar-te uns pantalons que ja tens 
ullats, unes sabates que et fan molta falta i un DVD... 
 
a) Hi vas amb bicicleta. 
b) Agafes el cotxe o la moto. 
c) Agafes l'autobús. 

8. Al partit us han apallissat i tornes sense forces i amb 
ganes de relaxar-te... 
 
a) Prens un magnífic bany amb l’aigua ben calenta. 
b) Prens una dutxa amb l’aigua ben calenta. 
c) Prens una dutxa amb l'aigua a una temperatura agradable. 

3. Estàs treballant a l'ordinador i et criden a sopar...
 
a) Hi vas corrent. 
b) Apagues els llums i hi vas corrent. 
c) Poses l'ordinador en suspens, apagues els llums i hi vas 
corrents. 

9. Faltes a classe per una grip i una amiga et deixa els 
apunts de tota la setmana... 
 
a) Fas una fotocòpia. 
b) Com que a l'oficina del pare les pots fer gratis, en fas dues 
còpies, per si de cas. 
c) En fas una fotocòpia, però fent servir el paper per les dues 
cares. 

 
4. Canvien els mobles de la teva habitació i et munten un 
despatx que fa molta patxoca. Només falta el llum de la 
taula nova... 
 
a) Hi vols un llum amb una bombeta de 60 wats. No t'agrada 
el color de les bombetes de baix consum. 
b) L'hi vols amb bombeta de baix consum. 
c) N’hi vols un amb tres bombetes 

 
10. Arriba l'hivern i comença a fer una mica de fresca... 
 
a) Poses la calefacció: a tu t'agrada anar per casa en camisa. 
b) Poses la calefacció a potència màxima: a tu t'agrada anar 
per casa en samarreta. 
c) Poses la calefacció al mínim i també et poses un jersei. 

5. A mig matí t'agafa gana i entre classe i classe te'n vas 
al súper a comprar-te galetes per berenar... 
 
a) Compres aquelles galetetes tan i tan bones i tan i tan 
boniques que van embolicades amb paper d'alumini i amb 
cel·lofana groga, que van en paquets individuals, els quals 
que van dins d'una bossa, la qual va dins d'una caixa... 
b) Compres galetes a granel. 
c) Compres una caixa de galetes normal i corrent. 

11. Els dissabtes al matí els dediqueu a carregar la nevera i 
us passeu el dia al súper... 
 
a) No us en preocupeu pas: a la caixa agafeu tantes bosses de 
plàstic com calgui. 
b) Mireu d'omplir bé les bosses per gastar-ne tan poques com 
sigui possible. 
c) Porteu les bosses de casa. 

6. Al migdia, els pares han hagut de sortir de casa i t'han 
deixat el dinar preparat al microones... 
 
a) Tu ets molt polit: fas servir tants plats com calgui, quatre, 
cinc, sis, set... 
b) Tu ets molt sofert: fas servir el mateix plat per tot el dinar. 
c) Fas servir dos plats i un més per a les postres. 

12. Marxeu tota la família a dinar a un restaurant molt bo 
que us han recomanat a l'altra punta del món. 
 
a) Sortiu amb temps i aneu a poc a poc. 
b) Sortiu tard i aneu a tota presa: el pare té un cotxe que corre 
molt. 
c) Hi aneu amb el cotxe de línia i llegint el diari. 


