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FITXA

QUANT CONSUMEIXEN?

Les coses de casa

Moltes vegades comprem electrodomèstics sense pensar gaire en la seva
utilitat real i el que ens costarà tenir-los en funcionament. Aquí ens ocuparem
del seu consum en el temps de lleure.
Feu una llista dels tipus d'electrodomèstic que feu servir en el vostre temps
de lleure, per exemple:
TV, VÍDEO, VIDEOJOCS, CADENA HI-FI, ORDINADOR
PERSONAL
Identifiqueu per a cada un d'ells la seva potència.
Completeu la següent taula de consums:

Aparell

Potència
P

Fracció
d'hora
setmanal

Temps
bimensual
T

Energia
e=p x t

Preu
kw/h

Euros

TV
Vídeo
Hi-fi
Videojocs
Ordinador
personal

Nota:
P: la podeu saber mirant al darrera de cada aparell.
K: la podeu saber mirant la factura de la llum.
Sovint aquests aparells estan en funcionament, però ningú no els hi presta
atenció per avaluar l'energia que es perd cada 2 mesos.

"EN COMPRAR COSES DE CASA
FES UNA TRIA INTEL•LIGENT"
Les coses de casa les trobaries en ofertes molt diferents. Primer mira si ho necessites, desprès
quin ús en faràs. Compara i aleshores compra (si cal!).

Un proverbi xinès absolutament pessimista diu que

necessaris en absolut però que per alguna raó

“com més objectes artístics hi ha, més coses inútils

sentimental, estètica..., romanen al nostre voltant. En

apareixen”. Si ens posem a pensar en les coses de

aquesta fitxa casolana se us convida a reflexionar sobre

casa, de seguida veiem un conjunt de màquines o

totes aquestes coses, el seu cost, el seu consum o la

objectes imprescindibles, un altre conjunt de coses d’ús

seva situació, i a pendre conciència, per un dia, de la

limitat... i una immensa col lecció d’objectes no

seva existència.
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QUANTES COSES TENIM?

GUARDAR O DONAR

MOBLAR SOBRE PLÀNOL

Imagineu que temporalment la vostra família ha de
canviar de residència per motius de feina, i l'empresa
us proporciona un nou habitatge totalment moblat.
Decidiu de llogar amb mobles el vostre habitatge. Aneu
a una agència immobiliària per posar-lo a lloguer i us
demanen que feu un inventari de totes les coses de
casa vostra que deixeu per a l'ús dels llogaters.
Simuleu que feu aquest inventari, descriviu de forma
precisa les coses de casa i el lloc on es troben.
Presenteu la informació de manera sistemàtica,
estructurada i visual.
Aprofiteu l'ocasió per analitzar la utilitat, la posició i la
funció de cada una de les vostres coses de casa.

Hi ha gent que té la tendència a guardar-ho tot, i
ràpidament arriba un moment que a casa seva no hi
cap res més.
Com treure espai a l'espai?
Classifiqueu i ordeneu 25 coses concretes de casa
segons els criteris següents:
A "No és previsible utilitzar-les mai més"
B "No guarden un record especial"
C "No té interès col·leccionar-les"
Quantes coses compleixen A i B i C?
Anoteu les 25 coses en el quadre. En primer lloc, les
del criteri A i a continuació les del B i després les del
C.

Avui estreneu un nou dormitori. Aquí en teniu el plànol:
Us han adjudicat un pressupost de 2.099 euros per moblar-lo al vostre gust,
escolliu els mobles que us convinguin i feu primer un croquis del lloc on
podríeu col·locar-los.
Quant estigueu segurs de la composició, retalleu i enganxeu la distribució
sobre el plànol.

120,01 euros

151,46 euros

147,25 euros
176,70 euros

37,86 euros

96,76 euros

63,11 euros

63,11 euros
126,21 euros

Estima l'espai en m3 que ocupen. Què en podríeu fer
d'aquest espai?
Reordeneu les altres coses mirant de trobar els "espais

546,92 euros

715,20 euros

morts" de casa vostra. Proposeu solucions enginyoses.

206,15 euros

134,63 euros

227,18 euros

248,22 euros

189,32 euros

319,74 euros

