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1 REVISIÓ DELS CONSUMS D’ELECTRICITAT 

 

El consum mensual mitjà d’electricitat en aquest centre en el període de maig del 2015 a l’abril del 

2016, es de 5725,77 kWh. L’escola té 476 alumnes, així podríem aproximar el consum a: 

5.725,77 kWh / 476 alumnes = 12.02Kwh al mes per alumnes / 22 dies d’ocupació de les aules = 

0.54 kWh per persona i dia 

La desviació respecte a la mitjana en els diferents mesos es de: 

Maig 2015 0,004% 

Juny 2015 -3,86% 

Juliol 2015 -40,58% 

Agost 2015 -66,03% 

Setembre 2015 -8,78% 

Octubre 2015 14,80% 

Novembre 2015 21,54% 

Desembre 2015 16,11% 

Gener 2016 12,40% 

Febrer 2016 21,45% 

Març 2016 16,53% 

Abril 2016 16,42% 
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Al mes d’agost de tots els anys hi ha una despesa aproximada de 2.000 kWh.  Això és un consum 

elevadíssim, equivalent 66 kWh al dia (quan una casa familiar té un consum en un dia de 8 kWh), 

tenint en compte que l’escola està tancada. 

Agost 2013 1.545 

Agost 2014 1.889 

Agost 2015 1.945 

 

Els consums de desembre i gener també són elevats, no representen l’estalvi de consum d’almenys 

2 setmanes cada mes. 

Des 2012 5.758 

Gen 2013 7.213 

Des 2013 6.566 

Gen 2014 6.866 

Des 2014 6.439 

Gen 2015 6.616 

 

Al juliol, tot i tenir en compte que hi ha Casal d’Estiu, el consum hauria de ser com a màxim el 40% 

dels mesos de la primavera. 

Jul 2014 2.850 

Jul 2015 3.402 
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2 REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE 

 

2.1. MENJADOR 

  

Espai del menjador amb les lluminàries enceses Els 4 interruptors del menjador 

 

Al  menjador hi ha 12 lluminàries que s’obren amb 4 i normalment a l’hora de dinar tots els llums 

estan encesos. 

No cal canviar l’agrupació dels fluorescents encara que estigui perpendicular a la línia de finestres. 

Només cal posar cura en l’ús. 

Consum del menjador: 12 fluorescents de 100 watts cadascun, el que vol dir 1’2 kW 

PROPOSTA: 

 Cal obrir sempre les cortines de l’exterior i del pati interior i les lames dels panells de les finestres 

orientats per aprofitar el màxim de llum natural. 

 Caldrà treballar l’ús de la llum amb l’equip de menjador. 

 Cal posar gomets  verds i vermells als interruptors per tenir cura en l’ús de la electricitat,  i tancar 

els llums del menjador sempre que no hi hagi ningú.  
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2.2. CUINA 

  

Fluorescent Ultraviolat matamosques Càlcul de la potència amb el wattímetre 

 

El Fluorescent Ultraviolat matamosques està encès permanentment.  

Consum del matamosques:  Amb una potència de 72 watts = 72 watts * 24 hores = 1’7 kWh 

El rentavaixelles està apagat i normalment no tenen stand-by. 

 

Rentavaixelles 

Els escalfaplats s’escalfen molt ràpid, no cal que estiguin engegat 2h abans del dinar. Els equips de 

cuina en general a totes les escoles tenen tendència a engegar els escalfaplats molt abans de ficar 

els plats i a més a temperatures superiors a les necessàries.  
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Escalfaplats 

 

  

 

Nevera 1 amb dos 

portes 

Nevera 2 Arcon-congelador 

 

El arcon i les dues neveres haurien d’estar desconnectades tots els períodes de vacances: agost, 

nadal i Setmana Santa. O en tot cas deixar només una nevera engegada per Nadal i Setmana Santa 

si fos imprescindible, o només l’arcon. (Ara al juliol estaven encesos i els hem desconnectat). 

A vegades si hi ha 2 neveres una es fa servir per la carn i l’altra pel peix, però en tot cas en aquests 

dos períodes no hauria de quedar res d’aquests dos productes. 

El microones d’aquesta escola no té stand-by perquè pel moment és dels antics (no digitals). 
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A nivell il·luminació a la cuina sempre estant totes les lames de les finestres obertes en posició 

correcte. 

PROPOSTA: 

 Cal redactar un PLA DE TANCAMENT DE LA CUINA on incorporem tots aquests aspectes que cal 

que tenir en compte a l’hora de tancar l’escola las períodes de vacances. 

 

2.3. ASCENSOR 

El fluorescent de l’ascensor està obert 24h els 365 dies de l’any, per tant sí que és necessari fer el 

canvi a Led. (A l’escola hi ha 3 portes d’ascensor, una per planta)  

35 watts del fluorescent que té unes 12. 000 hores de durada. 

35 watts * 24h = 840 watts = 0,84kWh al dia*3 fluorescents= 2,52kWh/dia 

El led té un consum de 12 watts i 40.000 hores de durada. 

12 watts * 24h = 288 watts/dia = 0,29kWh al dia*3 fluorescents = 0,87kWh/dia 

 Si substituïm per fluorescents Leds, l’estalvi previst per un any és de: 602,25kWh 

2,52kWh/dia*365 dies= 919,8kWh durant el curs (amb els fluorescents que hi ha ara) 

0.87kWh/dia*365 dies= 317,55 kWh durant el curs (amb fluorescents Leds) 

919,8kWh – 317,55 kWh= 602,25kWh 

 

Fluorescent permanentment obert de l’ascensor. 
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La normativa diu que en els llocs públics on pugui haver un desnivell al terra cal aquesta il·luminació 

permanent. 

Pel que fa als llums de dintre de l’ascensor, també solen estar encesos les 24h.  

PROPOSTA: 

 Cal substituir els fluorescents de les portes de l’ascensor  per Leds.  

 Cal parlar amb la companyia perquè canviï a Leds els fluorescents de dintre de l’ascensor, o posi 

un detector de presència perquè la llum es tanqui. No cal canviar a Leds si es posa el detector, 

perquè l’ús dels llums de dintre de l’ascensor al dia, segurament no són superiors a 10-15 minuts. 

2.4. PASSADISSOS 

Al passadís que hi ha al costat del pati interior i de l’entrada es podrien tancar els llums.  Mesurat 

amb el luxòmetre hi ha una il·luminació de 150 luxos que és suficient per un espai de pas. Caldria 

deixar només els 2 fluorescents del fons. 

I si es valora que a l’hora d’entrada cal que estigui el rebedor encès, aleshores s’hauria de tancar tot 

just desprès de l’entrada dels alumnes. 

   

Passadís planta baixa al costat 
del pati interior 

Lames tancades de les 
finestres dels passadissos i 

llums encesos. 

Cal tenir obertes les lames de 
les finestres per aprofitar la 

llum natural. 
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Amb els llums encesos els passadís està sobre il·luminat i es podrien treure 2 fluorescents, el que 

passa que l’estalvi és poc, cal també treure les reactàncies. 

Garantir que sempre hi hagi instal·lats fluorescents Ecophilips, que consumeixen menys i porten 

menys mercuri. 

PROPOSTA: 

 Cal seccionar de la línia de llum dels passadissos el passadís de P4. 

 Cal posar un gomet vermell  al tros del passadís d’abans d’infantil. 

 Cal treballar l’ús de les llums amb la conserge del centre.  

 

2.5. TERMOS A LES AULES D’INFANTIL  

Hi ha un termo elèctric a la classe de P3 i a més a màxima temperatura.  

Té un consum de 1.200 watts. 

PROPOSTA: 

 Posar ala temperatura adequada (70 º) durant els curs escolar (no la màxima per defecte). 

 Apagar a l’agost. Però si es tanquen, els 3 mesos que estaria l’aigua estancada a dintre, la 

legionel·la podria reproduir-se donat que tindria una temperatura ideal entre 20 i 30º. Per 

evitar-ho tenim 2 opcions: o bé utilitzar la clau per buidar-los i després tancar la clau de pas de 

l’aigua perquè no es torni a reomplir (Si la clau de pas ho tanca tot, s’hauria de col·locar una 

només pel termo); o pujar la temperatura a 70º un cop a la setmana.  

No cal desendollar perquè els termos no tenen stand-by. 
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Termo col·locat a la màxima 
temperatura. 

Clau de pas per fer el buidatge de 
l’aigua del termo.  

Detall de la clau de pas 
i orifici de sortida de 
l’aigua. 

 

 

Clau de pas general de l’aula 
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2.6. AULES  

A nivell d’il·luminació a les aules hi ha 3 interruptors, 1 per cada línia de lluminàries. Amb les lames 

obertes  de les finestres i una única línia de fluorescents la il·luminació és totalment suficient.  

 

Il·luminació aules 

Els projectors estan en stand-by, i  van directament connectats al switch (tenen 6 watts en stand-

by). 

Hi ha 2 altaveus a cada aula que consumeixen 5’8 watts en stand-by.  

Els ordinador tenen un consum en stand-by de 3.3 watts i la pissarra digital de 5watts més.  

Consum de l’aula en stand-by : 20 watts 

20 watts * 24 hores = 480 wattsh al dia = 0.48 kWh/dia per classe 
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Projector endollat al 

sostre 
Projector apagat en stand-by Interruptor dels altaveus 

al que s’hauria d’afegir el 
projector 

PROPOSTA:  

 Cal posar un gomet vermell a l’interruptor de la línia que no s’ha d’obrir i cal ajustar bé la posició 

de les lames en els finestrals de totes les aules per aprofitar al màxim la llum natural.  

 Cal canviar les regletes que no tenen interruptor per regletes que en tinguin i endollar 

l’ordinador i el switch (on va connectat pissarra digital, canó i altaveus).  

 Cal formar als usuaris de les aules per garantir l’eficiència energètica de l’aula.  

 

 L’stand-by a les aules (ordinador, pissarra digital, etc.) és de 20watts 

 Compten que tenim unes 16,5 hores al dia que no estan en ús les aules: 20watts * 16,5h= 0,33kWh per aula 

 Tenim 19 aules: (0,33kWh)*19 aules= 6,27 kWh de consum en stand-by que ens estalviarem al dia 

 L’estalvi previst per un curs escolar (270 dies): (6,27 kWh/dia)*(270 dies/curs)=1.692,9kWh/curs 

 Si afegim els dies dels períodes de vacances, 95 dies, l’estalvi és de:  

20watts*24h= 0,48kWh/dia    (0,48Kwh/dia)*95 dies=45,6kWh 

 L’estalvi previst per tot l’any és de: 1.692,9kWh + 45,6kWh = 1.738,5kWh/any 
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2.7. SERVIDOR I ROUTERS  

A l’escola hi ha H i ha 4 routers per cada planta i els Servidor del centre que estan en funcionant 

permanentment. 

 

Servidor de l’escola. 

PROPOSTA:  

 Cal esbrinar si realment és necessari mantenir els routers i Servidor engegats als períodes de 

vacances. Aquest tema correspon al Departament D’Ensenyament de la Generalitat. 

 

 

2.8. LABORATORI 

Al laboratori hi ha un altre termo i caldria aplicar el mateix que hem explicat pel s termos de P3. 

A nivell d’il·luminació del laboratori només caldria tenir una línia d’il·luminació, per tant cal col·locar 

una gomet vermell en l’interruptor. 
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Termo del laboratori. 

2.9. AULES D’INFORMÀTICA (1º I 2ª PLANTA) 

A l’Aula d’Informàtica de la Primera Planta hi ha 17 ordinadors. Cada ordinador dels més nous té un 

consum en stand-by de2.8 watts (com a mínim). També hi ha el projector que representa 6 watts 

en stand-by.  

Consum en stand-by de l’aula: 17 ordinador * 3 watts = 51 watts + 6 watts (projector) = 57 watts 

57 watts* 24 hores = 1.368 watts al dia = 1’4 kWh/dia. 

Cal comprovar que tots els ordinadors estiguin programats perquè les pantalles s’apaguin 

automàticament al cap de 5 minuts d’inactivitat. Una pantalla encesa té una potència de 30watts. 

(han d’estar en configuració mode “Estalvi”). 

A nivell d’il·luminació de l’aula, com a molt es podrien tenir encesos la meitat dels fluorescents, o 

cap, doncs és un aula que té molta llum natural.  

 El consum total en stand-by és de: 1,4kWh/dia 

 A l’any suposa un estalvi de: 1,4kWh/dia*365 dies=511kWh/any 

*L’ús d’aquest espai es reduït,  per això fem els càlculs estimant 365 dies de l’any  
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Vista general de l’aula d’informàtica amb els 17 ordinadors. 
Càlcul dels consums amb el 

Mesurador d’energia. 
 

PROPOSTA:  

 Cal regleta amb interruptor, una per cada 2 ordinadors, o tancar els ordinadors des de el 

comandament PIA  

 El Protocol Energètic de l’Aula d’Informàtica hauria d’incloure apagar els ordinadors al migdia, 

la regleta també, i a l’hora del pati també tancar-los, ja que per mitja hora sí que val la pena. Si 

el professor no volgués, com a mínim tancar les pantalles. 

 Cal posar gomets vermells als interruptors de la llum. 

*Les mateixes observacions són aplicables a la Sala d’Informàtica de la Segona Planta. 
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2.10. AÏLLAMENTS 

Els finestrals són de doble vidre. Però la càmera és de 4 mm., i hauria de se de 14 mm. Per tenir 

efectivitat excel·lent. La diferència de preu en un tipus de finestres o l’altre és mínima, i en canvi la 

diferència d’estalvi energètic pot arribar a ser del 50%. 

A més aquestes finestres no tenen Pont de Trencament Tèrmic: la peça d’alumini no hauria de ser 

la mateixa entre l’exterior i l’interior, col·locant una goma entre les dues peces. (El Nou Codi Tècnic 

obliga a l’existència d’aquest pont). 

 

Foto del doble vidre de la finestra. 

2.11. LAVABOS  

Al centre hi han 4 cossos de lavabos, 2 a la planta baixa, un a la primera planta i un altre a 

la segona planta. Als que hi ha a la segona planta no caldria obrir mai els llums, doncs es veu 

perfectament amb llum natural. Però cal dir que els llums dels lavabos romanen tot el dia 

encesos ja que els interruptors no estan a l’alçada dels alumnes i s’encenen al matí.  
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Lavabos d’infantil 

 

PROPOSTA: 

 Caldria posar interruptors de polsadors als lavabos i baixar-los a l’accés de l’alumnat. 

 

2.12.  AULES DE CICLE SUPERIOR (PLANTA 2ª) 

Totes aquestes aules tenen pissarra digital, projector i ordinador, que no estan desendollats i tenen 

un consum en stand-by de 20 watts. 

En aquestes aules cal col·locar una base d’endoll de 1 amb interruptor com es mostra en la fotografia, 

per poder desconnectar el material informàtic. 
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2.13. SALA DE PROFESSORS  

La Sala de Professors té excés de fluorescents i de forma habitual es queden sempre encesos tots 

els llums. Per un minut ja val la pena tancar els fluorescents! 

Cal posar gomet vermell en un dels 2 interruptors de la llum. 

A la Sala de Professors hi ha 4 ordinadors que caldria programar per a que s’apaguin 

automàticament, doncs hi ha el costum de no tancar-los mai perquè no saps si vindrà algun altre 

mestre a continuació a fer-lo servir. 
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A la Sala a més hi ha: 

o El microones que té un stand-by de 0.5watts.  

o La cafetera Nespresso té un stand-by de 0’1 watts. 

o La cafetera gran de Vending, que actua com a Escalfador-termo i queda engegat tot el cap de 

setmana.  

 

PROPOSTA: 

 Cal connectar tots els aparells i ordinadors de la Sala de Professors a una base d’endoll 

programable, i programar-lo per a que es tanqui cada dia a partir de les 19/20h, els caps de 

setmana i els períodes de vacances.  

 Cal parlar amb el proveïdor de la màquina de cafè. Cal garantir que la màquina es desendollarà 

els períodes de vacances.  

 I pel que fa al Rebedor de la Sala de Professors, valorem que caldria treure directament els 

fluorescents, no calen!. 

 

 

 

Microones i cafetera Nespresso Cafetera de Vending 
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2.14. SALA FOTOCOPIADORA  

Hi ha una impressora, fotocopiadora i nevera.  

Fotocopiadora i impressora queden sempre desendollades als períodes de vacances. Però en 

període lectiu, cada dia a la tarda a les 17.00hcaldria apagar l’interruptor de totes les màquines per 

eliminar els 5 watts de cada màquina. 

La nevera de la sala queda connectada a l’estiu i cal garantir que això no passa. A més caldria tenir-

la separada un dit de la paret, i netejar el radiador del darrera amb un aspirador.  

PROPOSTA: 

 Cal posar una base d’endoll de 1 amb interruptor  per connectar la impressora i la fotocopiadora 

i tancar cada dia. 

 Cal garantir que la nevera queda buida, neta i desendollada durant les vacances d’estiu.  

 

2.15. CONSERGERIA  

Programar la pantalla de l’ordinador perquè es tanqui directament.  

 

2.16. IL·LUMINACIÓ EXTERIOR  

Els llums de les pistes s’encenen i tanquen de forma manual, ja és correcte, però cal assegurar-se 

que desprès de l’ús es tanquen. 

 

2.17. GIMNÀS  

La il·luminació que hi ha al gimnàs és correcte. No cal cap actuació, només un bon ús. Sí que cal 

desendollar els altaveus quan no es facin servir.  
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2.18. CALEFACCIÓ  

Seria adient posar a cada radiador de la Sala Sud, una vàlvula termostàtica, que té un cost de 70€ 

cadascuna, per poder-los tancar individualment. O reduir el cabal de l’aigua calenta als radiadors. 

Cal ser conscients que cada persona tenim una potència calorífica de 100 watts, i que en una classe 

de 25 alumnes el poder calorífic seria equivalent a un radiador elèctric de 2.500 watts. 

I cada finestra al Sud equival a un radiador de 600 watts! 

 

 

Radiador tipus a l’escola  
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3 RESUM DE PROPOSTES 

ESPAI ELEMENT PROPOSTA 

Menjador Enllumenat 

- Cal obrir sempre les cortines de l’exterior i del pati interior 

i les lames dels panells de les finestres orientats per aprofitar 

el màxim de llum natural. 

- Cal posar gomets  verds i vermells als interruptors per tenir 

cura en l’ús de la electricitat,  i tancar els llums del menjador 

sempre que no hi hagi ningú.  

- Caldrà treballar l’ús de la llum amb l’equip de menjador. 

Cuina Electrodomèstics 

Cal redactar un PLA DE TANCAMENT DE LA CUINA on 

incorporem tots els aspectes que cal que tenir en compte a 

l’hora de tancar l’escola als períodes de vacances.  

Ascensor 
Enllumenat 

interior i exterior 

- Cal substituir els fluorescents de les portes de l’ascensor  

per Leds.  

- Cal parlar amb la companyia perquè canviï a Leds els 

fluorescents de dintre de l’ascensor, o posi un detector de 

presència perquè la llum es tanqui. No cal canviar a Leds si 

es posa el detector, perquè l’ús dels llums de dintre de 

l’ascensor al dia, segurament no són superiors a 10-15 

minuts. 

Passadissos Enllumenat 

- Cal seccionar de la línia de llum dels passadissos el passadís 

de P4. 

- Cal posar un gomet vermell  al tros del passadís d’abans 

d’infantil. 

- Cal treballar l’ús de les llums amb la conserge del centre.  
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Aules infantil Termos 

- Posar a la temperatura adequada (60 º) durant els curs 

escolar (no la màxima per defecte). 

- Apagar a l’agost. Però si es tanquen, els 3 mesos que 

estaria l’aigua estancada a dintre, la legionel·la podria 

reproduir-se donat que tindria una temperatura ideal 

entre 20 i 30º. Per evitar-ho tenim 2 opcions: o bé 

utilitzar la clau per buidar-los i després tancar la clau de 

pas de l’aigua perquè no es torni a reomplir (Si la clau de 

pas ho tanca tot, s’hauria de col·locar una només pel 

termo); o pujar la temperatura a 70º un cop a la 

setmana.  

Aules 

Enllumenat 

-  Cal posar un gomet vermell a l’interruptor de la línia 

que no s’ha d’obrir. 

- Cal ajustar bé la posició de les lames en els finestrals de 

totes les aules per aprofitar al màxim la llum natural.  

- Cal formar als usuaris de les aules per garantir 

l’eficiència energètica de l’aula.  

Aparells elèctrics 

A les aules cal canviar les regletes que no tenen 

interruptor per regletes que en tinguin i endollar 

l’ordinador i el switch (on va connectat pissarra digital, 

canó i altaveus). 

Servidors i 

routers 
Servidors i routers 

Cal esbrinar si realment és necessari mantenir els routers 

i Servidor engegats als períodes de vacances. Aquest 

tema correspon al Departament D’Ensenyament de la 

Generalitat. 
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Aules 

d’Informàtica 

Ordinadors 

- Cal regleta amb interruptor, una per cada 2 ordinadors, 

o tancar els ordinadors des de el comandament PIA  

- El Protocol Energètic de l’Aula d’Informàtica hauria 

d’incloure apagar els ordinadors al migdia, la regleta 

també, i a l’hora del pati també tancar-los, ja que per 

mitja hora sí que val la pena. Si el professor no volgués, 

com a mínim tancar les pantalles. 

Enllumenat Cal posar gomets vermells als interruptors de la llum. 

Lavabos Enllumenat 
Caldria posar interruptors de polsadors als lavabos i 

baixar-los a l’accés de l’alumnat. 

Sala de 

Professors 

Electrodomèstics i 

ordinadors 

- Cal connectar tots els aparells i ordinadors de la Sala de 

Professors a una base d’endoll programable, i 

programar-lo per a que es tanqui cada dia a partir de les 

19/20h, els caps de setmana i els períodes de vacances.  

- Cal parlar amb el proveïdor de la màquina de cafè. Cal 

garantir que la màquina es desendollarà els períodes de 

vacances.  

Enllumenat 
Al Rebedor de la Sala de Professors, valorem que caldria 

treure els fluorescents, hi ha prou llum.  
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Sala 

Fotocopiadora 
Aparells elèctrics 

-  Cal posar una base d’endoll de 1 amb interruptor  per 

connectar la impressora i la fotocopiadora i tancar cada 

dia. 

- Cal garantir que la nevera queda buida, neta i 

desendollada durant les vacances d’estiu.   
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4 ALTRES RECOMANACIONS 

 Cal ser conscients que l’stand-by de tota Europa equival a la producció d’energia elèctrica 

de cinc  centrals nuclears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


