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 “La transició energètica del segle XXI. El col·lapse és 
evitable” de Ramon Sans Rovira 

“Recursos energètics i crisi. la fi de 200 anys irrepetibles” 
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Motivacions 

• Complementar el tractament curricular 
del tema de l'energia des de la perspectiva 
de la problemàtica dels combustibles 
fòssils. 
 

• Oferir un material innovador per afavorir 
un tractament fonamentat de la transició 
a les energies renovables. 
 



Composició 

El material consta de tres documents: 
 

1. Fonamentació cientificotecnològica 
 

2. Activitats 
 

3. Orientacions didàctiques 



Nivells educatius  

ESO: 

• Àmbit cientificotecnològic 

• Àmbit de ciències socials 

• Àmbit de cultura i valors  

 

BTX: 

• Ciències de la Terra i el medi ambient 

• Física 

• Tecnologia industrial 

• Treball de recerca 

 

El material està pensat per a que el professorat 

els adapti al context concret de la seva aula 

 



Orientacions didàctiques 

• Orientacions metodològiques 
 
• Vincles curriculars 
 
• Rúbriques d'avaluació 

 



En el treball a l’aula, s’ha reflexionat 
suficientment sobre el problema de les 
energies fòssils i l’alternativa de les 
renovables?   

 

 



Quin és el propòsit principal 
d’aquest material? 

 
Exposar amb xifres i dades: 

 



 

Que és inevitable, urgent i factible abandonar 
els combustibles fòssils i fer la transició 100% 
a energies renovables (Capítol 3).  

 

Per què?  
 



Perquè els combustibles fòssils s’exhauriran 
en un termini breu i les conseqüències de la 
seva combustió sobre el sistema climàtic   de 
la Terra seran devastadores per a les 
societats humanes (Capítol 2). 

 

Abans de tot, fem-nos una pregunta prèvia: 
Es fa un ús raonable de l’energia? (Capítol 1). 

 



     

     

 CAPÍTOL PRIMER  

 

L’energia en la nostra vida diària. 
En fem un ús raonable? 



Dels 120 W de potència mitjana del cos humà: 

• 80 W són per al funcionament del  propi 

cos  

• 40 W Per desenvolupar treball 



Tenim  l’ajut de l’energia externa  

40 W 735 W 100.000 W 

150.000 W 300.000 W  200.000.000 W  

https://pixabay.com/es/dumper-oruga-palanca-excavadora-311152/


Anem a la benzinera,  posem 1 litre de benzina, 
paguem 1,30 € i recorrem 15 km. 

 

 

 

Se’ns ha acabat la benzina i per fer altres 15 km 
diem que ens empenyin i els paguem 1,30 €. 

 

El valor econòmic de la benzina, és raonable? La 
consumim amb responsabilitat?  



Ex. 2 Transport en avió d’una peça de roba 
de 300 g fabricada a 8.000 km (una jaqueta) 

     

 

  

    

Consum d’energia primària: uns 13 kWh, 
equivalent a una bombeta de 15 W encesa 
durant un mes 

 



El concepte de comoditat, 
acceptat com a socialment 
normal, s’ha anat desplaçant  
cap a hàbits i usos  que 
comporten un increment 
molt notable d’energia i de 
materials 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKUg9Hv7McCFcZeGgodbPYJfw&url=http://barcelona.comprayventa.org/bricolaje-y-jardin&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNETwPIQCy6xfXuznlyAOkHU3o8TVQ&ust=1441988305054409


     

     CAPÍTOL SEGON  

 

L’exhauriment dels combustibles 
fòssils i les conseqüències 

climàtiques de la seva combustió 



 

El 84% de l’energia consumida en el món 
l’any 2012 provenia de combustibles fòssils 
i urani.  

 
 

 

Tan sols el 16% provenia de fonts d’energia 
renovables 



 
 

 En els últims 32 anys (1980 - 2012)  

  la població  

ha crescut un 52,2%  
 

però l’ús de l’energia  

s’ha incrementat un 85%  
(de 10,3 TW a 19 TW) 

 



Distribució de recursos energètics no renovables 
l’any 2007  



Noves descobertes de combustibles fòssils 
i urani 

  

 Actualment  el ritme de consum és molt 
superior al de noves descobertes, de les 
que cada cop s’obtenen rendiments més 
baixos (fracking, sorres bituminoses...) 

 

 Aquesta informació no està molt divulgada 

  

 



Fonts: EIA-govEUA, IEA-OCDE, CDIAC.. Elaboració: Carles Riba Romeva.        Unitats: TWa 

Exhauriment de les reserves de recursos no renovables
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Exhauriment de les reserves dels recursos no renovables 



Factura exterior dels recursos fòssils (*) 

• El 50% de les reserves mundials de 
combustibles fòssils estan explotades per 
pocs països (Arabia Saudita, Rússia, Xina, 
Iran, Qatar...) 

 

• La majoria de països, amb economies 
basades en combustibles fòssils i urani, no 
disposen pràcticament de reserves 
Exemple: Alemanya, Regne Unit, Japó...  

 
(*)“Factures energètiques dels combustibles fòssils” de Carles Riba Romeva. 



Factura exterior dels recursos fòssils  

Europa té el grau d’autosuficiència 
(producció respecte el consum) de fòssils 
més crític: la producció de fòssils cobreix 
menys de la meitat del seu consum (40,4%)  

 

A Catalunya aquesta proporció és extrema, ja 
que la producció és tan sols el 0,5% del seu 
consum 

 

 



EL CANVI CLIMÀTIC 

( o “catàstrofe climàtica”?) 



Emissions de CO2 i canvi climàtic 

A partir de 450 - 550 ppm de CO2  la temperatura 
mitjana de la Terra (que és de 14°C) pot 
incrementar-se més de 2°C, amb efectes 
devastadors 

 

 

  

COMPTE! Perquè, al 2013, la concentració de CO2  
ja va arribar a l’entorn de 400 ppm. El valor més alt 
dels últims 800 000 anys 

 

Font: Edu.caixa 



Carles Riba Romeva  Dr. Enginyer 
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CAPÍTOL TERCER 

 

Abandonar els combustibles 
fòssils i fer la transició 100% a 

energies renovables  

 

 



Qüestió bàsica de partida 
 

L’energia final útil que cal generar amb 
renovables és molt inferior a l’energia 
primària consumida amb combustibles fòssils 

 

 Per què? 
 



De l’energia fòssil (cremant) se n’aprofita 
una part  molt petita (una quarta part en 
mitjana), que és la que caldria generar amb 
renovables 

 

Amb les renovables (eòlica, fotovoltaica...), 
es genera de forma molt més directa 
energia tèrmica i elèctrica, que es pot 
transformar, amb un rendiment alt, en 
mecànica 



 Exemple 1 
 

Gastem 100 Jt (Joule tèrmics) 
d’energia química de petroli per a 
un cotxe amb motor de benzina  

 Obtenim 20 J mecànics a eix de 
vehicle (rendiment 20%) 

Amb fonts renovables elèctriques 
caldria produir poc més d’aquests 
20 Je elèctrics  

 Font: https://goo.gl/s7WsKo 



 
Gràfic del model energètic amb TE21 

 
 
 

  

Font:  El col·lapse és evitable. La Transició energètica del segle XXI  de Ramon Sans i Elisa 

Pulla.  Elaboració: Ramon Sans Rovira 



 Cost  de les instal·lacions 

• 70 G€ = 70.000.000.000 € (35% del PIB) 

 

• Si la inversió es fa en 35 anys 

 70.000.000.000/35 = 2.000.000.000 €/any  

  

• Inversió per habitant de Catalunya i any: 
2.000.000.000/7.500.000 = 267 €/any i 
habitant   

És molt?  



 A Catalunya, durant aquests 35 anys, hi 
hauria un estalvi mitjà per compra de 
combustibles fòssils  de: 

1 332 €/any i habitant 

 

 per tant, l’estalvi final, descomptant la 
inversió de 267 €/any i habitant seria de: 
(1 332 – 267 )  

1 065 €/any i habitant 



 Efectuar la transició a renovables en 35 anys 
suposaria un estalvi de   

                       1.065 €/habitant·any 
 

 A més, comportaria: 

• Reducció de l’impacte en el medi (canvi 
climàtic...o catàstrofe climàtica?) 

• Creació de llocs de treball 

• Assoliment de la sobirania energètica 

•  Assegurar el subministrament energètic a 
l’actual i a les futures generacions 

 



  

 L’electricitat serà la gran protagonista 
del nou paisatge energètic en el nou 
marc de la transició energètica.  

 

 



L’electricitat 
• Hàbits de consums adaptats als moments de 

generació 

• Generació elèctrica distribuïda  en el 
territori amb xarxes col·laboratives 

• Foment de  l’autoconsum instantani  

• Les tarifes elèctriques dissenyades per 
fomentar l’estalvi 

• El planejament urbanístic contempla la 
implantació  d’instal·lacions renovables 

 

 

 



Usos, costums i dissenys en general 

• Producció i consum de proximitat i 
responsable 

• Redefinició dels conceptes de benestar i 
confort : Reduir i benestar no són 
contradictoris 

• Assumpció del reciclatge, el suprareciclatge i 
l’economia circular 

• Implantació de models de transport col·lectiu 

• Arquitectura energèticament sostenible 

 

 

 

 

 

 

 



Moltes gràcies per la vostra atenció 



“Les energies renovables. L’alternativa al 

col·lapse dels combustibles fòssils” 
 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

Podeu descarregar-lo de: 

 

http://cmescollective.org 

 

http://bit.ly/2fcsS8L 
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