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Educa

En què consisteix el joc:

L’objectiu del joc és treballar l’estalvi energètic mitjançant un joc de taula en el qual els participants han de respondre 
preguntes i realitzar accions per a veure la seva capacitat d’estalviar energia. El tauler de joc és una escala i, a mesura 
que els alumnes responen bé les preguntes, van pujant en el seu nivell d’estalvi.

El joc consta de:

 • Targetes de preguntes.
 • Targetes d’acció.
 • Tauler de joc.

Metodologia del joc:

Es formen tants grups com siguin necessaris per jugar-hi. Aconsellem realitzar grups amb pocs alumnes perquè així tots 
puguin participar en el joc.

Tots els grups juguen alhora, és a dir, que tots realitzen les mateixes accions i responen les mateixes preguntes al 
mateix temps.
El professor és el guia del joc, de manera que totes les preguntes i totes les accions passen per les seves mans.

Cada grup té el seu taulell i colors per a pintar els graons que vagin pujant. Recomanem que disposin de folis o d’una 
llibreta per resoldre les preguntes o les accions que vagin sorgint en el joc. Recordem que pugen els esglaons de 
l’escalímetre a mesura que responen correctament les preguntes.

Activitat de l’escalímetre de l’estalvi
Activitat en línia per al cicle superior de primària



Educa

El professor té el feix de targetes, on estan barrejades les targetes de preguntes amb les d’acció. Només les pot llegir 
el professor.

Comença el joc!

El professor aixecarà la primera targeta i llegirà la pregunta o l’acció que s’ha de realitzar. Els grups participants 
respondran la pregunta en la llibreta o paper o bé realitzaran l’acció pertinent. El professor mirarà les respostes de cada 
grup i els dirà si poden avançar o no en l’escalímetre.

La dinàmica és senzilla. El professor llegeix cada pregunta o acció i els grups la responen en la llibreta. El professor 
mira la resposta de cada grup i els fa pujar o quedar-se on estan. En pujar els esglaons aniran pintant amb els colors 
corresponents el seu tauler.

Quan la pregunta tingui tres o més opcions de resposta, el grup pujarà un graó.
Quan la pregunta sigui una targeta d’acció o tingui dues opcions de resposta, el grup pujarà mig graó.

El joc té dos finals possibles:

 • Un dels grups arriba al punt més alt de l’escalímetre.
 • S’acaben les targetes del feix.

 



Taulell de joc

L’escalímetre de l’estalvi
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L’etiqueta energètica

Teniu un aparell que ha deixat de 
funcionar i s'ha de canviar: la nevera. 
Us mostrem les següents etiquetes 
energètiques perquè decidiu quin 
aparell és més eficient.
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Targetes d’acció
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Targetes de preguntes






















