
IES ESCOLAS PROVAL

AULA ENERXÍAS RENOVABLES

ACTIVIDADES DÍA SOLAR EUROPEO 2012
Este ano o Día Solar Europeo celébrase do 11 ó 25 de maio. Como en ocasións 
anteriores propoñemos un conxunto de actividades que se poden realizar no noso instituto 
e en colaboración con outros centros do contorno. 
A actividade máis destacada é unha demostración de bombeo solar para rego, xa que o 
ano 2012 está declarado pola ONU como “Ano internacional da enerxía sostible para 
todos”, e o pasado ano 2011 foi o “Ano Internacional dos Bosques”. 
Tamén están previstas outras actividades complementarias, que poden realizarse con 
diferentes niveis educativos, infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.
As datas das actividades poden facerse coincidir co Día Solar europeo (que este ano 
celébrase do 11 ó 25 de maio), o Día das Letras Galegas (17 de maio) ou o Día 
Internacional do Medio Ambiente (5 de xuño).  

ACTIVIDADES:

1) “Enerxía solar e auga: bombeo solar”
2) “Mobilidade sostible con bicicleta eléctrica”
3) “Demostración de autonomía enerxética: Kit Guerrilla Solar”



ACTIVIDADE 1: “Enerxía solar e auga: bombeo solar” 

Experiencias sobre o suministro de auga potable ou para rego mediante enerxía solar. 

Dirixida inicialmente a alumnado do CSE1, pode repetirse para outros grupos (secundaria, 
bacharelato, ciclos). Esta actividade pode desprazarse a outros centros de primaria ou 
secundaria do contorno. 

Data prevista: venres 25 de maio a partir das 11:30

Duración aproximada: 2 horas, primeiro nunha aula ou taller e a continuación en exterior a 
últimas horas da mañá.  

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: 

Consta de 3 partes: 

PARTE A (TEÓRICA): “O problema mundial do acceso á auga”
Presentación sobre a problemática do acceso á auga nos países en desenvolvemento, 
tanto para uso humano como agricola.
Requisitos: aula e proxector de video

PARTE B (PRÁCTICA): “Sistema de bombeo solar”
Explicación dos elementos dun sistema de bombeo: bomba, panel solar e batería. 
Demostración de uso práctico: elevación de auga entre dous depósitos.

PARTE C (XOGO): “Fonte solar”
Nesta parte se montará unha fonte solar e os alumnos poderán orientar o panel solar 
intentando acadar a máxima altura dos chorros de auga. Pode facerse un concurso con 
premios para o alumno/a que consiga a máxima altura. 

MATERIAIS: 

Para a fonte solar: 

– bomba de auga de 12V, preferiblemente potencia menor que 25W para poder usar 
paneis pequenos. Poden usarse bombas de lavaparabrisas de coche, incluso 
recuperadas de desguaces. Tamén poden valer bombas de rego, acuario, achique 
para barcos, etc. Pode ser unha ou varias. Exemplo de bombas: RULE 360, 500 ou 
800 (gph). 

– Poden usarse aspersores ou difusores para modelar o chorro de auga da fonte, ou 
simplemente un trozo de tubo coa saida estrangulada. 

– Panel solar de potencia entre 20 – 100 W. 
– tubos flexibles para conectar a bomba, Poden se do tipo das instalacións de rego. 
– Cubeta de plástico grande ou piscina pequena para recoller a auga. 

Para o sistema de rego solar: 

– bomba para rego (Shurflo)
– panel solar 100W
– 2 depósitos de plástico, poden ser abertos



– mangueira de rego
– opcional: filtro
– batería e regulador solar opcionais
– temporizador opcional para rego automático



ACTIVIDADE 2: “Demostración de mobilidade sostible con bicicleta eléctrica”

Desde setembro de 2011 a aula de enerxías renovables conta cunha bicicleta eléctrica 
Tucano Estilo STD. Esta actividade servirá como presentación e demostración de 
funcionamento para a comunidade educativa do instituto. 

Dirixida inicialmente a alumnado do CSE1, pode repetirse para outros grupos. 

Data prevista: luns 21 de maio ás 16:30

PARTE A (TEÓRICA): presentación en aula sobre vehículos eléctricos en xeral e a súa 
tecnoloxía. 

PARTE B (PRÁCTICA): descrición dos elementos dunha bicicleta eléctrica real: motor, 
batería, control. A continuación os alumnos poderán probala no aparcamento do instituto. 



ACTIVIDADE 3: “Demostración de autonomía enerxética: Kit Guerrilla Solar”

Presentación sobre autonomía enerxética e “solardomésticos” (propostas de Fundació 
Terra). 

Dirixida inicialmente a alumnado do CSE1, pode repetirse para outros grupos. 

Data prevista: mércores 23 de maio ás 11:30

O “Kit Guerrilla Solar” está formado por un panel solar de 80W e un microinversor 
pensado para conexión directa á rede eléctrica. Está pensado para autoconsumo, polo 
que o seu uso non xera ningún beneficio económico. O nome de guerrilla solar débese a 
que de momento a súa conexión non é estrictamente legal (máis ben é “alegal”), pero está 
deseñado para amosar que calquera persoa ou vivenda pode converterse fácilmente en 
produtor de enerxía eléctrica rachando co oligopolio das grandes empresas eléctricas 
(que, lembremos, ten a súa orixe en plena ditadura franquista como é o caso de Fenosa). 

Máis información: 
Kit Fotónico GS120: http://www.terra.org/articulos/art02235.html
Guerrilla Solar (“enchúfate al sol”): http://www.terra.org/guerrilla

http://www.terra.org/guerrilla
http://www.terra.org/articulos/art02235.html

