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1 REVISIÓ DELS CONSUMS D’ELECTRICITAT
Consum Electricitat kwh
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El consum mensual mitjà d’electricitat en aquest centre en el període de maig del 2015 a maig del 2016,
es de 4.434,6 kWh. L’escola té 378 alumnes, així podríem aproximar el consum a:
4.434,6 kWh / 378 alumnes = 11.73Kwh al mes per alumnes / 22 dies d’ocupació de les aules =

0.53 kWh per persona i dia
La desviació respecte a la mitjana en els diferents mesos es de:
Maig 2015
Juny 2015
Juliol 2015
Agost 2015
Setembre 2015
Octubre 2015
Novembre 2015
Desembre 2015
Gener 2016
Febrer 2016
Març 2016
Abril 2016
Maig 2016

5%
-8%
-69%
-72%
-1%
17%
24%
7%
9%
29%
9%
28%
23%
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Al mes d’agost de tots els anys hi ha una despesa aproximada de 1.000 kWh. És la menor despesa de les 6
escoles pilot analitzades. Aquest consum equival al consum de 33 kWh al dia durant el mes d’agost. Aquest
consum s’hauria de poder reduir encara més.
Agost 2013

965

Agost 2014

679

Agost 2015

1.237

Hi ha diferències entre els mesos d’agost de diferents anys degudes segurament a que de forma més o
menys alterna, l’equip de dones de la neteja, que és un equip municipal, fa vacances o al juliol o a l’agost.
Tot i així, els mesos d’agost que treballen haurien de poder reduir la despesa energètica fent un consum
de la llum de forma molt més acurada. A l’agost del 2016 l’escola estarà tancada, només amb la visita
diària d’un conserge per fer la ronda obligatòria.

Els consums de desembre i gener no representen l’estalvi de consum d’almenys 2 setmanes cada mes, i
per alguna raó que cal analitzar, els consum del mes de gener és sempre més alt, a totes les escoles.
Des 2012

3.880

Gen 2013

5.063

Des 2013

4.740

Gen 2014

5.501

Des 2014

4.571

Gen 2015

5.329

Al juliol el consum hauria de ser com a màxim el 40% dels mesos de la primavera, i ens el cas dels anys que
no hi ha casal d’estiu, com és el cas del 2016, molt menor, de aproximadament el 20%.
Jul 2014

1.415

Jul 2015

1.362
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2 REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE
2.1. ENTRADA I REBEDOR

Marc de ferro en les llindes de la porta
Entrada amb doble porta

segurament per millorar l’aïllament, però
és insuficient.

El sistema de doble porta, per l’hivern amb la calefacció posada és una molt bona mesura.

Pèrdues de calor per les llindes de la porta d’emergència de la planta
baixa.
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Pèrdues de calor per les llindes de la porta.

PROPOSTA:


Tant a la porta d’entrada com a la d’emergència cal millorar l’aïllament col·locant nous elements
d’aïllament tèrmic o cal canviar la porta d’emergència.

2.2. IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

Fanal exterior amb bombeta de baix consum

Fanal exterior amb bombeta més gran de vapor de
sodi.
Totes les llums exteriors van amb temporitzadors, estan programades només en horari de 21.00h a 23.00h.
(A diferència d’altres escoles que les tenen programades tota la nit de 21.00h a 6.00h a.m.)
Consum diari:
15 fanals exteriors * 200wats * 2 h = 6.000 wattsh al dia= 6kWh al dia
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2.3. BIBLIOTECA
La il·luminació estàndard en una Biblioteca ha de ser de 600 luxos. I és la il·luminació que té.

Tros de la Biblioteca on no cal que
estiguin els llums encesos doncs no
PROPOSTA:

hi ha taules de lectura.



És necessari sempre tenir les Cortines i lames obertes per aprofitar la llum natural.



Cal posar un gomet vermell al 1r. interruptor de l’esquerra, per evitar il·luminar el tros de la Biblioteca
on no cal que estiguin els llums encesos doncs no hi ha taules de lectura.

La biblioteca disposa d’una impressora, ordinador, pantalla i escàner a la taula principal, i tot estava
endollat, amb un consum de 10 watts en stand-by.
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Impressora amb regleta encesa.

12 cables dels ordinadors.

A més a la biblioteca hi ha un total de 6 ordinadors, i tots estaven endollats, amb 12 cables col·locats.
El consum de cada pantalla i ordinador és de 3’2 watts.
El consum total en stand-by a la biblioteca és de 10watts+5*3.2 watts = 26watsh*24h= 0.62kwh/dia.

PROPOSTA:


Posar 2 regletes de 6 i posar les regletes amb interruptor a sobre de la taula. Amb la instrucció de
tancar-ho sempre en sortir de la biblioteca, doncs l’ús dels ordinadors en aquest espai és molt reduït.

Servidor a la Biblioteca:

A la Biblioteca hi ha un Servidor amb connexió
a Xarxes que està en funcionament
permanent.

PROPOSTA:


Valorar la possibilitat de poder tancar-ho un cop que acaba el curs escolar el 20 de juny.
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La Biblioteca està situada en una zona de nova construcció del centre i a nivell d’aïllament està molt millor
que a la resta de l’escola. En aquest cas les finestres sí que tenen doble vidre.

2.4. MENJADOR

Espai general del Menjador

Passadís que porta al menjador amb l’espai
lateral de la zona de Teatre i Racons.

El menjador disposa d’una llum natural fantàstica, per tant, el primer que cal fer és aprofitar aquesta llum
amb un ús adequat de l’obertura de les lames.
Per dinar cal tenir un únic interruptor obert, el de l’esquerra, que obre també el llum de l’escenari (foto).
El focus de l’escenari del Teatre és incandescent, però com que es fa servir molt poc de moment no cal
substituir-lo.
PROPOSTA:


Formar a l’equip de menjador perquè obrin les finestres en arribar i les tanquin desprès de marxar,
Només cal un únic interruptor a l’hora de dinar. En el moment actual sempre tenen encès tot el
menjador des de les 12.00h que arriben fins les 15.00h.



En el menjador treballen amb 2 torns i fan servir aules per fer activitats pels alumnes que han d’esperar
al segon torn. També caldria revisar quines aules són realment necessàries, perquè actualment es fan
servir aules de diferents plantes amb el conseqüent despesa de llums d’aules, passadissos i escala.
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A nivell d’aïllament, les finestres del menjador són de vidre simple i sense tancaments hermètics.
Els llums d’emergència també tenen despesa, però la bombeta és de Leds i tenen una bateria que es
recarrega automàticament.

Llums d’emergència

La nevera del menjador ja està apagada, desendollada i oberta. Aquest protocol es compleix cada any.
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2.5. CLASSE TIPUS P4

Totes les aules de l’ala Sud disposen d’un il·luminació natural perfecta.
La il·luminació no està ben posada dons el sistema d’il·luminació és perpendicular a les finestres. (Està
posat 1 sí, 1 no).
Poden estar màxim amb la meitat de fluorescents.
PROPOSTA:


Cal posar gomet vermell en un dels interruptors per evitar que el posin.

Pissarra amb doble fluorescent.
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El florescent de la dreta de la pissarra és antic de 25 watts. Ara es posen de 36 watts.
Ara té posat un de 58watts i un de 62 watts. Amb una longitud d’il·luminació més llarga que la pissarra.
Fet totalment innecessari.
Aquestes lluminàries a més no tenen pantalla reflectant per aprofitar el llum directament cap a la pissarra.

Ordinador de l’aula.

Ordinadors ben desendollats i protegits.
PROPOSTA:


Caldria posar una regleta de 4 perquè no calgui desendollar-los.

Comprovem que a totes les aules està tot desendollat.
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2.6. PASSADÍS DE LES AULES DE PRIMERA PLANTA

Passadís aules primera planta

La il·luminació dels passadissos està regulada amb 3 interruptors per planta.
 A la Planta 1:amb dos interruptors oberts.
 A la planta 2: hi ha els d’infantil. Hi ha 2 interruptors oberts i 1 tancat.
 A la planta 3: només es deixa un interruptor obert.

A l’hora del dinar, de 12.30h a 15.00h, es deixa obert i potser es podrien apagar algunes de les llums.
PROPOSTA:


Caldria revisar amb l’equip de menjador quines aules es fan servir pels tallers del migdia

11

2.7. AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL 1 (PRIMERA PLANTA)

Regleta de 3

Radiador de 2.000 watts

desendollada

2.8. AULA DAVANT AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL 1 (PRIMERA PLANTA)

Pissarra digital
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Altaveus, pissarra digital i distribuïdor de xarxa, tot desendollat.
PROPOSTA:


Cal posar una regleta de un en la regleta que ja hi ha.

L’ordinador, més la pissarra, més el projector i la pantalla, tenen un stand-by de 22’6 watts.
22.6 watts * 24h = 0.542 kWh al dia

2.9. LABORATORI (SEGONA PLANTA)

Vista general del laboratori
Té blocs d’ordinadors de 2 en 2, amb un total de 8 ordinadors. Amb un Ecodad connectat, amb el
transformador molt calent. Tot endollat en stand-by.
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Bloc de 2 ordinadors i ecodad connectat.

8 ordinadors +pantalla * 3.2watts * 24h = 0.614 kWh al dia

Cal seleccionar els interruptors
d’il·luminació

TV del laboratori
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PROPOSTA:


Cal posar regletes de 4 per cada bloc de 2 ordinadors. En total 4 regletes de 4.



Cal revisar llums i posar gomet vermell.

2.10. SALA D’INFORMÀTICA (SEGONA PLANTA)

Vista general de la Sala d’Informàtica.
Hi ha 2 zones d’ordinadors. Un bloc central de l’aula amb 12 ordinadors, als que cal posar regletes per
blocs de 2 . Per tant 6 regletes de 4.
Hi ha una altra zona de 5 ordinadors que tenen a la paret sistema d’endolls individuals amb PIA (petit
interruptor automàtic). Els desconnectem dels endolls quehi ha a sota i els connectem als endolls dels Pia
tal i com es veu a la foto. Amb aquesta zona d’ordinadors no caldria fer res més. Tancar el Pia cada cop
que no es fan servir.
Ens ho hem trobat tot endollat i amb consum en stand-by.
17 ordinadors * 3,2watts * 24h = 1,305kWh/dia
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PROPOSTA:


Té 4 files de lluminàries. 2 i 2. Revisar llums i posar gomet vermell.



Els ordinadors que estan a la banda de la paret, cal que estiguin connectats als endolls del PIA i el PIA
s’ha de tancar cada cop que no es fan servir.



Cal desendollar-ho tot del 20 de juny al 10 de setembre

2.11. SALA DE MESTRES (PLANTA BAIXA)

Nevera

Cafetera i màquina de vending

El vending l’acaben de reposar al juliol i es queda totalment encès i ple, amb un florescent permanent 24h.
El refredament del vending gasta el següent:
250w * 12h (donat que quan es refreda es tanca i només quan baixa la temperatura es torna aengegar,
com una nevera normal)
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Nevera del vending 250watts * 12h = 3 kWh al dia
Fluorescent del vending: 20watts * 24h = 0.48 kWh al dia
A la sala de mestres hi ha una taula amb tres ordinadors que estan endollats a una regleta amb
interruptor, però no sempre es garanteix que queden apagats d’un dia ca a l’altre ja que no hi ha cap
responsable de comprovar-ho.
PROPOSTA:


La nevera grossa cal apagar-la a l’agost.



Cal parlar amb el distribuïdor del vending i demanar que el buidi i el desconnectin.



Connectar els ordinadors a un endoll programable que es tancarà tots els dies a les 20/21h, i
s’engegarà a les 7h del matí, exceptuant els caps de setmana i vacances que romandrà tot tancat.

2.12. CUINA (PLANTA BAIXA)

Il·luminació i fluorescent matamosques
A la cuina està tot desendollat, net i obert.
A l’agost es gasta 500 kWh menys que les altres escoles perquè queda tot tancat a la cuina.
Només hi ha 3 fluorescents i així ja està perfecte.
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1. Nevera
2. Arcón 1
3. Arcón 2
4. Rentavaixelles
5. Escalfaplats

2.13. LAVABOS DE L’ESCOLA
Al centre hi han tres cossos de lavabos, un per planta. La llum dels lavabos romandran tot el dia
enceses ja que els interruptors no estan a l’alçada dels alumnes i el conserge les encén al matí.
Els sistemes de detectors de presència no funcionen a les escoles: de forma permanent hi ha
moviment als passadissos per petits moviments dels alumnes al sortir als lavabos , anar a buscar
alguna cosa a l’aula, etc. I el consum general es més gran que si està el llum tancat en aquesta
estona.
Els lavabos disposen d’urinaris que tenen programador de descàrrega cada hora.
PROPOSTA:


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



A l’agost caldria tancar l’aixeta de pas dels urinaris.
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2.14. TERMOS DE L’ESCOLA
Els termos de l’escola, que es fan servir en casos molt puntals ja que els alumnes no es dutxen a l’escola,
estan encesos durant tot l’any i a temperatures elevades per sobre de 70ºC com marca el protocol de la
Legionel·la.

PROPOSTA:


Caldria revisar detingudament el protocol de la Legionel·la per tal d’esbrinar la viabilitat d’aquestes
opcions:
- Opció 1: Programar els termos 1 cop a la setmana per pujar a 70º.
- Opció 2: Buidar els termos del 22 de juny al 10 de setembre.
- Opció 3: Que els termos s’engeguin de 24.00h a 8.00h del matí, que faci un escalfament punta diari.

Que el programador sigui mecànic, no digital.
- Opció 4: Tenir els termos apagats i només engegar-los en el cas de que es necessitin, i aleshores
engegar-los un dia abans i pujar la temperatura a 70º i que circuli per tots els terminals del circuit.

2.15. SECRETARIA I DIRECCIÓ
A secretaria hi ha 3 línies de fluorescents que van amb el mateix interruptor i a direcció 2 línies de
fluorescents que vam amb un únic interruptor.

PROPOSTA:


Cal seccionar i separar les línies de fluorescents en interruptors separats
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3 RESUM DE PROPOSTES
ESPAI

ELEMENT

PROPOSTA
Tant a la porta d’entrada com a la d’emergència

Entrada i Rebedor

Porta d’emergència

cal millorar l’aïllament col·locant nous elements
d’aïllament tèrmic o cal canviar la porta
d’emergència.
És necessari sempre tenir les cortines i lames obertes
per aprofitar la llum natural.

Enllumenat

Cal posar un gomet vermell al 1r. interruptor de
l’esquerra, per evitar il·luminar el tros de la Biblioteca
on no cal que estiguin els llums encesos doncs no hi ha
taules de lectura.

Biblioteca

Posar 2 regletes de 6 i posar les regletes amb
Ordinadors

interruptor a sobre de la taula. Amb la instrucció de
tancar-ho sempre en sortir de la biblioteca, doncs l’ús
dels ordinadors en aquest espai és molt reduït.

Servidor

Valorar la possibilitat de poder tancar-ho un cop que
acaba el curs escolar el 20 de juny.
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Formar a l’equip de menjador perquè obrin les finestres
en arribar i les tanquin desprès de marxar, Només cal un
únic interruptor a l’hora de dinar. En el moment actual
sempre tenen encès tot el menjador, des de les 12.00h
que arriben fins les 15.00h.

Menjador

Enllumenat

Al menjador treballen amb 2 torns i fan servir aules per
fer activitats pels alumnes que han d’esperar al segon
torn. També caldria revisar quines aules són realment
necessàries, perquè actualment es fan servir aules de
diferents plantes amb el conseqüent despesa de llums
d’aules, passadissos i escala.

Enllumenat

Classe tipus P4
Ordinadors

Passadís de les
aules 1era planta

Cal posar gomet vermell en un dels interruptors per
evitar que el posin.
Caldria posar una regleta de 4 perquè no calgui
desendollar-los.
Caldria revisar amb l’equip de menjador quines aules

Enllumenat

es fan servir pels tallers del migdia per tal de tenir
totes les llums obertes.

Aula davant
d’Educació
Especial 1

Aparells electrònics
(pissarra digital,

Cal posar una regleta de un en la regleta que ja hi ha.

ordinador, canó)

(1era planta)
Laboratori
(2ona planta)

Ordinadors
Enllumenat

Cal posar regletes de 4 per cada bloc de 2 ordinadors.
En total 4 regletes de 4.
Cal revisar llums i posar gomet vermell.
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Té 4 files de lluminàries. 2 i 2. Revisar llums i posar
gomet vermell.

Els ordinadors que estan a la banda de la paret, cal que

Aula d’informàtica

Ordinadors

estiguin connectats als endolls del PIA i el PIA s’ha de
tancar cada cop que no es fan servir.

Cal desendollar-ho tot del 20 de juny al 10 de
setembre.
Nevera

Cafetera i màquina de

Sala de mestres

vending

La nevera grossa cal apagar-la a l’agost.

Cal parlar amb el distribuïdor del vending i demanar que
el buidi i el desconnectin.
Connectar els ordinadors a un endoll programable que
es tancarà tots els dies a les 20/21h, i s’engegarà a les

Ordinadors

7h del matí, exceptuant els caps de setmana i vacances
que romandrà tot tancat.

Lavabos

Enllumenat
Urinaris

Caldria posar interruptors de polsadors als lavabos i
baixar-los a l’accés de l’alumnat.
A l’agost caldria tancar l’aixeta de pas dels urinaris.
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-

Opció 1: Programar els termos 1 cop a la setmana
per pujar a 70º.

-

Opció 2: Buidar els termos del 22 de juny al 13 de
setembre.

-

Escola

Termos

Opció 3: Que els termos s’engeguin de 24.00h a
8.00h del matí, que faci un escalfament punta
diari. Que el programador sigui mecànic, no digital.

-

Opció 4: Tenir els termos apagats i només engegarlos en el cas de que es necessitin, i aleshores
engegar-los un dia abans i pujar la temperatura a
70º i que circuli per tots els terminals del circuit.

Secretaria i
Direcció

Enllumenat

Cal seccionar i separar les línies de fluorescents en
interruptors separats.
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4 ALTRES RECOMANACIONS.
 Del sistema de calefacció, el que gasta d’electricitat, són les bombones de propulsió de l’aigua, la
resta és tot consum de gas. Tot el sistema de calefacció és teledirigit.
 L’equip de neteja durant el curs fa un horari de 16.30h a 23.30h. i a l’agost fan horari de 7.00h a
12.30h.
 La fotocopiadora es tanca cada tarda des de l’interruptor.
 Les noves partides de fluorescents que arriben a l’escola ja no són EcoPhilips sinó els estàndards.
Però sí que estan portant bombetes Leds de 10 watts. Cal recuperar els fluorescents Ecophilips.
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