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1. REVISIÓ DELS CONSUMS D’ELECTRICITAT
Consum Electricitat kwh
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Es tracta d’un escola ben orientada, la orientació de les finestres de totes les aules a totes les plantes
és Sud.
El consum mitjà mensual estàndard en el període de maig del 2015 a maig del 2016 és de
5362,92kWh/mes. L’escola té 485 alumnes, així podríem aproximar el consum a:
5362,92 kWh / 485 alumnes = 11.06 kWh al mes per alumnes / 22 dies d’ocupació de les aules =

0.50 kWh per persona i dia
La desviació respecte a la mitjana en els diferents mesos és 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

-13%
-19%
-46%
-63%
-7%
20%
27%
12%
17%
25%
17%
22%
8%
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Observant les dades de consum històric des de l’any 2013, detectem que al mes d’agost de tots els
anys hi ha una despesa aproximada de 2.000 kWh, que equival al consum de 66 kWh/dia durant el
mes d’agost. Aquest consum s’hauria de poder reduir força, és un dels consums més elevats de les
6 escoles pilot.
Ago 2013

2.074

Ago 2014

2.275

Ago 2015

1.995

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.

Des 2012

5.447

Gen 2013

6.947

Des 2013

6.581

Gen 2014

7.285

Des 2014

6.575

Gen 2015

7.411

Des 2015

6.018

Gen 2016

6.266

Destaquem la reducció del consum al desembre i gener de l’últim curs, pensem que pot ser degut a
que l’hivern del curs 2015/2016 ha estat més suau.
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, d’aproximadament un 10%.
Jul 2014

3.691

Jul 2015

2.896

Destaquem que en aquesta escola totes les cisternes tenen polsador elèctric, i cal analitzar com
afecta això al consum elèctric o a l’increment del manteniment.
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2. REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE
2.1. PASSADISSOS

Passadís planta baixa

Hi ha 3 interruptors de passadís que encenen els fluorescents de mode altern, o sigui que ja està bé
i no cal sectoritzar. Però com que els passadissos son foscos hi ha fluorescents que romandran
encesos tot el dia.

PROPOSTA:


Canviar els fluorescents que sempre estan encesos per fluorescents Leds. Serien: 9 fluorescents
al passadís de la planta baixa, 5 al passadís de primera planta i 5 més al de segona planta.
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2.2. DESPATX AMPA

Despatx de l’AMPA

Hi ha una persona contractada per l’AMPA treballant-hi, la Rosa.
Han tret els fluorescents del costat de la finestra. Molt bona mesura.

PROPOSTA:


Cal posar gomet vermell en un dels interruptors perquè amb la il·luminació natural hi ha d’haver
suficient.



Cal posar regleta amb interruptor a l’ordinador.
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2.3. CLASSE TIPUS P3

Termo de la classe de P3

Termo engegat. El conserge pren la temperatura de l’aigua calenta cada dia.
Altaveus i projector en stand-by amb regleta sense interruptor.
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Regleta de un per desconnectar altaveus i projector
PROPOSTA:


Cal posar un endoll amb interruptor tal i com està a la foto.



Valorar l’opció de desendollar el termo a l’estiu i deixar-lo buit d’aigua, o bé programar-lo per a
que pugi a 70º un cop a la setmana i en horari nocturn, més barat.

Els altaveus i el projector consumeixen 14’8 watts en stand-by.

Ordinador amb regleta amb interruptor i desconnectat.
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2.4. SALA DE PSICOMOTRICITAT

Cortines de l’aula

Toldos de la finestra

Viseres a l’exterior de l’edifici

Hi ha cortines a les finestres i toldos a fóra. La orientació de les finestres de totes les aules a totes
les plantes és Sud.
En la il·luminació hi ha 3 línies, però la del mig no s’engega.
El projector està en stand-by gastant.
L’ordinador té regleta i està apagada.
PROPOSTA:


Cal revisar interruptors i gomets.



Caldrà treballar amb l’equip de mestres l’ús del toldos de les finestres, per poder tenir les
cortines obertes i treballar amb llum natural.



Cal regleta pel projector, per desconnectar-lo juntament amb els altaveus.
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2.5. CUINA

Nevera industrial de la cuina amb 3 dpts no

Arcón amb més d’un dit de gel

sectoritzats

En aquesta escola hi ha servei de cuina in-situ. La cuina és molt àmplia i agradable.
Disposa de nevera industrial amb 3 departaments però sense sectorització, i que no es pot tancar a
l’agost perquè el 29 de juliol comença el casal de setembre i no es tanca la nevera ni l‘arcón per
poder tenir menjar pel dia 29.
El volum del casal serà d’ aproximadament 20 infants i valorem que l‘empresa concessionària de la
cuina hauria de poder buidar la nevera i portar menjar el primer dia de casal per poder estalviar tot
el mes d’agost. L’empresa és “7 i tria” i caldria parlar amb ells. D’altra banda la nevera en el moment
que fem l’auditoria està a 1º, quan hauria d’estar a 4º.

La nevera industrial té un consum de 2kWh/dia

El 20% del consum elèctric del mes d’agost de l’escola segur que és degut a la despesa de la cuina.

A més, l’arcón s’hauria de descongelar per netejar-lo i treure-li el gel, doncs això està augmentant
el seu consum energètic.
També hi ha un termo al lavabo de la cuina que queda obert al mes d’agost. La dutxa de la cuina sí
es fa servir durant tot el curs.
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Espai de les piques orientat el menjador

Cuina

Forn de la cuina

Rentavaixelles
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Escalfaplats a una temperatura superior a

Matamosques elèctric que no es desconnecta

100º

durant tot l’agost

Aquests dos elements, l’ escalfaplats i el matamosques elèctric, caldria gestiona d’una altra manera
el seu ús. L’ escalfaplats s’ha de mantenir a una temperatura de 65º, no cal temperatures superior
per garantir l’estat sanitari del menjar un cop cuinat. Aquest escalfaplats està a una temperatura
superior a 100º. D’altra banda la major part dels equips de cuina els encenen molt aviat, més de 2 h
abans que el menjar estigui cuinat, i això no és necessari perquè per la potència d’aquest aparell, es
pot escalfar en menys de 10 minuts.Pel que fa al matamosques elèctric s’hauria de poder
desendollar al mes d’agost. No té cap sentit que es deixi engegat.

PROPOSTA:


Formar l’equip de cuina per a que gestionin correctament el temps i les temperatures dels
aparells com l’escalfaplats.



Redactar un protocol de tancament de la cuina per al mesos d’estiu. Les neveres i arcons han
de quedar buits, nets i desendollats.



Cal que es buidi i es tanqui el termo de la cuina durant el més d’agost i un dia abans del seu ús
s’engegarà a temperatura de 70º y es farà passar l’aigua per totes les terminals del circuit.



La nevera industrial té un consum de 2kWh/dia



Als mesos d’estiu, uns 82 dies de vacances, suposa: 2kWh/dia * 82 dies= 164kWh
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2.6. MENJADOR

Vista general del menjador
Els llums del menjador normalment estan apagats a l’hora del dinar degut a la bona il·luminació
natural d’aquest espai. És un molt bon hàbit de l’equip de menjador que cal reforçar i potenciar.
Durant el curs al menjador es queden entre 210-230 alumnes i a l’estiu uns 20 nens i nenes.
PROPOSTA:


Formar a l’equip de menjador per a que aprofitin al màxim la llum natural

2.7. GIMNÀS

Vista general del gimnàs

Bombetes de vapor de mercuri al sostre
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EL Gimnàs disposa de Bombetes de Vapor de mercuri, de gran consum. Cal parlar amb el mestre
d’Educació física per valorar el nombre d’hores que estan encesos i només en el cas que superin les
4 hores de funcionament al dia caldria substituir-les per leds. Si no, no surt a compte el canvi.

Equip de música

Regleta de l’equip de música

Regleta de la TV sense

amb l’interruptor

interruptor

Equip de música amb regleta.
TV al gimnàs en stand-by

TV del gimnàs que cal desendollar.
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Hi ha calefacció al gimnàs però normalment no es fa servir. Molt bé!
Canonades de la calefacció sense aïllament.
Sistema de calefacció per Fancoil o ventiloconvector.

Ventiloconvector del Gimnàs
PROPOSTA:


Posar regleta amb interruptor a la TV

El elemento fundamental es una batería de intercambio de calor, que recibe la energía térmica (frío o calor) desde una central de
producción, por medio de tuberías. Además dispone de un ventilador que mueve el aire del ambiente por las baterías y de sistemas de
control y regulación. En su caso, tiene además una carcasa para alojar dentro todos estos sistemas.
Como se ha dicho, la batería recibe agua caliente o fría producida en una central térmica y trasfiere la energía al aire y el ventilador lo
impulsa a los locales. La regulación, normalmente, suele consistir en un termostato interno, que toma la temperatura del aire del local en
la entrada del retorno, pero puede ponerse un termostato de ambiente separado. En ciertos edificios la regulación se hace mediante un
sistema integrado de control, que mueve en el ventiloconvector la válvula de entrada del caloportador, siguiendo las indicaciones de un
sensor de ambiente, enlazado con el control central mediante una red.
Por la batería circula agua caliente o fría según las necesidades del local. Puede haber dos intercambiadores, uno para agua caliente y
otro para fría. el sistema de control se encarga de dejar pasar agua por uno u otro. El agua, caliente o fría, se prepara en un local técnico,
mediante una caldera o una planta enfriadora de agua, respectivamente.
Las tuberías que enlazan los ventiloconvectores con los generadores del local técnico pueden disponerse de dos modos: con dos y con
cuatro tuberías. En el primer caso tienen una tubería de ida y otra tubería de retorno y con este sistema solamente puede darse un servicio
(calefacción o refrigeración) a la vez a todos los aparatos de la red. En el caso de cuatro tuberías, un par será de ida y retorno para el calor
y el otro par de ida y retorno para el frío; a menudo estos ventiloconvectores de cuatro tuberías tienen dos baterías, una para cada servicio,
pero no es absolutamente necesario, puesto que los controles son perfectamente capaces de hacer funcionar uno u otro servicio según
las necesidades del local. Este tipo de cuatro tuberías se emplea fundamentalmente en edificios donde pueden presentarse a la vez zonas
que requieran calefacción mientras que otras demanden refrigeración (debido a causas como diferentes soleamiento, ocupación,
orientación...).
La red de tuberías que alimenta los aparatos puede hacerse con retorno directo o con retorno invertido, tal como las redes de calefacción
por agua caliente.1
Dependiendo de las temperaturas del agua fría y de la humedad relativa de los espacios climatizados, en las baterías se producirán
condensaciones que será necesario evacuar a desagüe. Los condensados se recogerían en una bandeja de condensados incluida en el
aparato, con una salida para empalmar con el desagüe y, en caso de haber varios ventiloconvectores, habría que instalar una red de
desagüe. Si fuera necesario por la disposición de los aparatos el desagüe podría hacerse mediante una bomba y, si se hiciera a la red de
desagües general, habría que utilizar un dispositivo de cierre inodoro (normalmente un sifón) para evitar que los olores de la red lleguen
a los espacios habitados.
Se puede regular la potencia emitida por los ventiloconvectores variando la velocidad del ventilador. Esto puede hacerse mediante un
selector de velocidad manual (paro-baja-media-alta) que puede manejar el usuario, o mediante sistemas automáticos regulados por un
termostato ambiente.
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2.8. BIBLIOTECA

Vista general de la biblioteca i de les finestres que hi han al sostre

Ordinador, pantalla i altaveus en stand-by.
PROPOSTA:


Cal posar regleta amb interruptor per connectar l’ordinador, la pantalla i els altaveus.



La llum natural és bona, cal aprofitar-la al màxim i regular el seu ús posant gomets als
interruptors

Consum ordinador + pantalla 12.5 watts
Consum altaveus 2.6 watts



A la Biblioteca hi ha ordinador + pantalla + altaveus, tot amb consum en stand-by de 15,1watts




El consum total en stand-by al dia és de: 15,1watts*24h= 0,36kWh/dia
Lo que suposa un consum anual de: 0.36kWh/dia * 365 dies = 131,4kWh/any

*L’ús d’aquest espai es reduït, per això fem els càlculs estimant 365 dies de l’any
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2.9. AULES TIPUS P5 (PLANTA 1ª)
Ordinador, pantalla i altaveus en stand-by.

Consum en stand-by ordinador + pantalla + altaveus = 24 watts

A nivell d’il·luminació cal posar un gomet vermell en l’interruptor de la pissarra, i tenir només un
encès amb gomet verd. I per suposat quan se surt al pati, tancar els llums.

PROPOSTA:


Cal posar regleta amb interruptor



Gomets als interruptors







L’stand-by a les aules (ordinador, pantalla i altaveus) és de 24watts
Compten que tenim unes 16,5 hores al dia que no estan en ús les aules: 24watts * 16,5h= 0,40kWh per aula
Tenim 20 aules: (0,40kWh)*20 aules= 8 kWh/dia (de consum en stand-by que ens estalviarem)
L’estalvi previst per un curs escolar (270 dies): (8 kWh/dia)*(270 dies/curs)=2.160kWh/curs
Si afegim els dies dels períodes de vacances, 95 dies, l’estalvi és de:
24watts*24h= 0,58kWh/dia



(0,58kWh/dia)*95 dies=55,1kWh

L’estalvi previst per tot l’any és de: 2.160kWh + 55,1kWh = 2.215,1kWh/any
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2.10. SALA DE MESTRES (PLANTA 1ª)

Nevera endollada

Regleta dels aparells

Fotocopiadora

informàtics

Nevera endollada en el moment de l’auditoria, durant les vacances d’estiu.
Fotocopiadora i impressora que cal garantir que es desendollin cada dia.
L’ordinador ja té regleta.
Consum de la nevera de la Sala de Mestres al dia : 1kWh
PROPOSTA:


Desendollar la nevera als mesos d’estiu.



Connectar la impressora i la fotocopiadora, així com 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.



Gomets als interruptors.



La nevera de la Sala de Mestres té un consum de 1kWh/dia



Als mesos d’estiu, uns 82 dies de vacances, suposa: 1kWh/dia * 82 dies= 82kWh
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2.11. AULA DE MÚSICA (PLANTA 1ª)

Ja tenen regleta a l’ordinador.
Tenen gomet vermell a l’interruptor. S’ha de posar un altre gomet vermell a l’interruptor de la
pissarra.

2.12. AULA D’INFORMÀTICA (PLANTA 1ª)

Vista general de l’aula d’Informàtica
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De tots els servidors s’encarrega la Generalitat.
Mesurador d’energia digital Effergy.
Hi ha 9 ordinadors i cadascun està consumint en stand-by amb la seva pantalla 2.2 watts.
Consum en stand-by de l’aula d’informàtica: 19,8 watts

1 línia d’ordinadors no té connexió elèctrica i l’altra sí.

Servidor de la sala d’informàtica

Mesurador d’energia Effergy sense piles

PROPOSTA:


Cal posar regleta amb interruptor per connectar els ordinadors, o valorar la possibilitat de
desconnectar tots els ordinadors i pantalles alhora tancant des de el manetotèrmic.




El consum total en stand-by de l’aula d’informàtica és de: 19,8 watts * 24h = 0,47kWh/dia
A l’any suposa un estalvi de: 0,47kWh/dia*365 dies=171,55kWh/any

*L’ús d’aquest espai es reduït, per això fem els càlculs estimant 365 dies de l’any
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2.13. AULA TUTORIA CICLE INICIAL (PLANTA 1ª)

Fotocopiadora konica-Minolta en stand-by sense ús des de fa 2 anys de la seva instal·lació

Amb la fotocopiadora Konica-Minolta engegada de fa 2 anys i que mai s’ha fet servir, i no deixen
que s’apagui perquè està connectada al servidor.

PROPOSTA:


Cal tancar fotocopiadora si no es fa servir.
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2.14. AULA 2N.B (PLANTA 1ª)
En aquesta aula hi ha un TV que es troba endollada amb el conseqüent consum en stand-by.
PROPOSTA:


Posar regleta a la TV que hi ha a l’aula.

2.15. SALA DE TUTORIA DE CICLE SUPERIOR (PLANTA 2ª)

Aula mòbil informàtica
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2.16. SALA DE CALDERES (PLANTA 2ª)

Vista general Sala de Calderes
Totes les calderes estan aturades.
És un edifici molt calent ja que s’escalfa molt degut a la seva orientació

PROPOSTA:


A l’hivern a les 12.00h ja es poden apagar les calderes. (La caldera és teledirigida)
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2.17. PASSADÍS ÚLTIMA PLANTA
A nivell d’il·luminació a l’última planta hi ha un filera de finestres elevades per sobre del sostre que
permeten la il·luminació natural del passadís.

Il·luminació natural pel sostre de la 2ª planta

2.18. CONSERGERIA
El servidor a Consergeria que està encès per les fotocopiadores.

Servidor al que està connectada la fotocopiadora Servidor dels ordinadors a sota de l’anterior
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PROPOSTA:


Cal desconnectar els servidors els mesos d’estiu



El Servidor dels ordinadors té un consum de 2kWh/dia
Als mesos d’estiu, uns 82 dies de vacances, suposa: 2kWh/dia * 82 dies= 164kWh



2.19. ASCENSOR

Ascensor

PROPOSTA:


Cal substituir els fluorescents de a dins de l’ascensor a leds, doncs estan encesos 24 hores.
Caldrà parlar amb l’empresa.

El consum dels fluorescents de dintre de l’ascensor suposa 2,4kWh al dia
23

3. RESUM DE PROPOSTES
ESPAI

ELEMENT

PROPOSTA
Canviar els fluorescents que sempre estan encesos per

Passadissos

Enllumenat

fluorescents Leds. Serien: 9 fluorescents al passadís de
la planta baixa, 5 al passadís de primera planta i 5 més
al de segona planta.
Valorar l’opció de desendollar el termo a l’estiu i deixar-

Classes tipus P3

Termo

lo buit d’aigua, o bé programar-lo per a que pugi a 70º
un cop a la setmana i en horari nocturn, més barat.
Cal posar gomet vermell en un dels interruptors perquè

Enllumenat

Despatx AMPA
Ordinador
Enllumenament

Sala
Psicomotricitat

amb la il·luminació natural hi ha d’haver suficient.
Cal posar regleta a l’ordinador.
Cal revisar interruptors i gomets.
Caldrà treballar amb l’equip de mestres l’ús del toldos

Toldos

de les finestres, per poder tenir les cortines obertes i
treballar amb llum natural.
Cal

Aparells electrònics

regleta

pel

projector,

per

desconnectar-lo

juntament amb els altaveus
Formar l’equip de cuina per a que gestionin
correctament el temps i les temperatures dels aparells

Aparells de la cuina

com l’escalfaplats, i per a que apaguin el matamosques
els caps de setmana i vacances.

Cuina

Redactar un protocol de tancament de la cuina per al
Neveres i arcons

mesos d’estiu. Les neveres i arcons han de quedar buits,
nets i desendollats.
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Cal que es buidi i es tanqui el termo de la cuina durant
el més d’agost i un dia abans del seu ús s’engegarà a
Termo

temperatura de 70º y es farà passar l’aigua per totes les
terminals del circuit.
Formar a l’equip de menjador per a que aprofitin al

Menjador

Enllumenat

Gimnàs

TV

màxim la llum natural
Regleta amb interruptor a la TV
La llum natural és bona, cal aprofitar-la al màxim i

Enllumenat

Biblioteca

regular el seu ús posant gomets als interruptors.
Cal posar regleta amb interruptor

Aparells electrònics

per connectar

l’ordinador, la pantalla i els altaveus.
Cal posar gomet vermell a l’interruptor de la pissarra i
de la resta d’interruptors de l’aula només s’ha

Enllumenat

d’encendre una línea, perquè amb la il·luminació
natural hi ha d’haver suficient.

Aules

Cal posar regleta amb interruptor per connectar
Aparells electrònics

l’ordinador, la pantalla, els altaveus, la pissarra i el
projector.

Enllumenat

Gomets als interruptors.
Connectar l’impressora i la fotocopiadora, així com els
ordinadors, a un endoll programable que es tancarà tots

Sala de mestres

Aparells electrònics

els dies a les 20/21h, i s’engegarà a les 7h del matí,
exceptuant els caps de setmana i les vacances que
romandrà tot tancat.

Nevera

Desendollar la nevera als mesos d’estiu.
Cal posar regleta amb interruptor per connectar els

Aula d’informàtica

Ordinadors i resta

ordinadors, o valorar la possibilitat de desconnectar

d’aparells electrònics

tots els ordinadors i pantalles alhora tancant des de el
manetotèrmic.
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Aula tutoria Cicle
Inicial

Fotocopiadora

Cal tancar fotocopiadora si no es fa servir.

Sala de Calderes

Calderes

A l’hivern a les 12h ja es poden apagar les calderes.

Consergeria

Servidors

Cal desconnectar els servidors els mesos d’estiu.
Cal substituir els fluorescents de a dins de l’ascensor a

Ascensor

Enllumenat interior

leds, doncs estan encesos 24 hores. Caldrà parlar amb
l’empresa.
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4. ALTRES
 Es podrien revisar els horari dels equips de neteja per adaptar-los a la llum natural sempre
que es pugui.
 Tancar el Servidor a l’estiu; parlar amb el Departament d’Ensenyament.
 3 termos
 Hi ha uns 100 ordinadors a tota l’escola, el que equival a 300 watts * 24h = 7.2 kWh al dia
 Plaques fotovoltaiques podrien produït el 2 kW que consumeix l’escola a l’agost.
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