
Joc “Els 
Guardawatts”
Instruccions d’ús



L’ACTIVITAT  

Format: Joc en gran format

Públic: Per a nens i nenes de 3 
a 6 anys. 

Objectiu: Fomentar l’adquisició 
d'hàbits de consum energètic 
bàsics: apagar els aparells que 
no s'utilitzen. 



ELEMENTS

El joc consta de:

Mural d'una casa per posar a 
terra de 5x5m.
•Mural d'una guardiola per 
posar dret de 2x1m.
•22 ninots
•30 watts, punts en forma de 
raig
•Bossa per guardar tot el 
material

Activitat a realitzar en 
interior o exterior. Necessita 
un espai mínim d'uns 6x8 
metres

.



COM FUNCIONA?

La nena o el nen, 
individualment o per equips, 
han d'apagar els aparells 
elèctrics que no s'estan fent 
servir dins d'una casa. 

Per apagar-los han de recollir 
el ninot de l'aparell i portar-li al 
monitor/a per a què aquest  li 
entregui un punt a canvi 
d'haver apagat l'aparell. 

Cada vegada que 
aconsegueixin apagar un 
aparell, la nena o el nen 
participant enganxaran una 
fitxa (watt) al mural amb una 
guardiola, com a senyal de 
què s'ha estalviat energia. 



COM FUNCIONA?

Missatge general: 

Plategem una situació tipus:
Una família, ha marxat de casa i ha deixat tots els aparells que es veuen encesos, i 
estan gastant energia sense que ningú els faci servir, s'està, per tant, malgastant!

Demanem als nens si ens volen ajudar. Per fer-ho faran de “guardawatts", procurant 
que cap dels watts es malgasti. 
Quan el monitor doni la sortida hauran d'anar corrents a buscar per la casa aparells i 
portar-li al monitor, aquest els hi donarà el watt corresponent per a què el nen el pugui 
penjar al mural. 
És molt important que al acabar de recollir tots els aparells, el monitor reuneixi a tots 
els nens al voltant del mural on han penjat els watts i faci incís en veure tots els watts 
que han ajudat a estalviar. 
Abans de marxar els pot dir que ara que són "guardawatts” ho poden tenir 

present sempre a casa, a l'escola...


