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1. REVISIÓ DELS CONSUMS
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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 d’abril del 2015 a abril del 2016 és de
6.008,42kWh/mes. L’escola té 510 alumnes, així podríem aproximar el consum a:

6.008,42kWh / 510 alumnes = 11.78kWh 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 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

7,38%
-1,59%
-41,83%
-73,07%
-2,15%
24,18%
29,63%
7,42%
5,78%
22,54%
8,18%
13,52%
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Observant els consums durant els 3 últims anys, detectem que al mes d’agost ha tingut un
comportament variable amb consums entre 1.000 i 1.600 kWh.
És un dels consums baixos en comparació a altres escoles pilot, però es pot reduir encara més.

Ago 2013

1.320

Ago 2014

874

Ago 2015

1.618

Els consums de desembre i gener no representen l’estalvi de consum d’almenys 2 setmanes cada
mes.
Des 2012

5.970

Gen 2013

7.291

Des 2013

6.062

Gen 2014

6.996

Des 2014

5.521

Gen 2015

6.500

Des 2015

6.454

Gen 2016

6.356

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 un 10% aproximadament.

Jul 2014

2.397

Jul 2015

3.495
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2. REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE
2.1. SALA DE PROFESSORS

Màquina de vending endollada

Cafetera desendollada

Màquina vending de Begudes.
o

No té els fluorescents oberts

o

No se sent el compressor

o

L’stand.by el té segur que correspon a:
180watts, el que representa 2.2kWh /dia.




Nevera del vending 180w* 12h = 2.2 kWh/ dia
A l’estiu, del 20 de juny al 10 de setembre (82 dies), suposa un estalvi de: 2,2kWh/dia*82 dies=
180,4kWh

*Per fer els càlculs hem considerat el funcionament de la nevera de vending durant 12h, donat que quan es
refreda es tanca i només quan baixa la temperatura es torna a engegar.

La cafetera està desendollada.
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PROPOSTA:


Cal parlar amb el distribuïdor del vending i demanar que el buidi i el desconnectin als períodes
de vacances d’estiu.

2.2. PASSADÍS

Passadís planta baixa

Passadís amb finestres amb llums natural a les
dues bandes

Hauria d’estar apagat sempre!! Doncs té una il·luminació natural de 250 luxos.
Al rebedor sí que ha d’haver llum perquè és bastant fosc.
PROPOSTA:


Cal apagar els passadissos a les 9.15h. El diferencial està a consergeria.



Cal seccionar i fer una divisió dels fluorescents. I de pas posar l’interruptor més accessible.
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2.3. BIBLIOTECA

Ordinador amb una consum en stand-by de 2 watts.
El projector està desendollat.





A la Biblioteca hi ha 2 ordinadors amb consum en stand-by de 2 watts cadascú
El consum total en stand-by al dia dels dos ordinadors és de: 4watsh*24h= 0.096kWh/dia
Lo que suposa un consum anual de: 0.096kWh/dia * 365 dies = 35.04kWh/any

A nivell d’il·luminació, hi ha 2 línies en paral·lel amb la finestra. Amb 8 florescents de 58 watts que
amb la reactància acaben consumint cadascun 70 watts.
PROPOSTA:


Cal posar una regleta de 6 endolls pels dos ordinadors, les dos pantalles i la impressora, amb la
instrucció d’apagar cada dia.



La il·luminació natural és molt bona. Cal posar gomets vermells en el interruptors de la llum.
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2.4. ESPAI DE MESTRES

Il·luminació en 2 fileres paral·leles a les finestres.
Hi ha 3 ordinadors i està tot desendollat.
Hi ha 3 fotocopiadores a la sala amb una regleta gegant, amb interruptor i apagada.
Es tracta d’un espai que es fa servir sovint en horaris dispars i fora de classe, amb lo qual no hi ha
cap responsable, com el conserge, que es pugui encarregar de tancar-ho tot en sortir, i molts cops
queden els ordinadors encesos.
PROPOSTA:


Caldria posar un endoll programable, de manera que desprès de les 20 /21h quedes tot
desconnectat.



Posar gomets als interruptors per regular l’ús de la llum artificial.
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2.5. CLASSE DE P5 A

Finestrals orientació Sud.
Caldria posar làmines adhesives.

Fileres d’il·luminació paral·leles a les finestres

Tot desendollat amb consum 0.
Torna a haver 2 fileres d’il·luminació, paral·leles a les finestres.
Com comportaments habituals a l’hivern per estalviar calefacció, caldria deixar les persianes obertes
a l’hora del pati a l’hivern i tancar les persianes per la nit.






L’stand-by a les aules (ordinador, pissarra digital, etc.) és de 22,6watts
Compten que tenim unes 16,5 hores al dia que no estan en ús les aules: 22,6watts * 16,5h= 0,37kWh per aula
Tenim 18 aules: (0,37kWh)*18 aules= 6,66 kWh/dia (de consum en stand-by que ens estalviarem)
L’estalvi previst per un curs escolar (270 dies): (6,66 kWh/dia)*(270 dies/curs)=1.798,2kWh/curs
Si afegim els dies dels períodes de vacances, 95 dies, l’estalvi és de:
22,6watts*24h= 0,54kWh/dia



(0,54Kwh/dia)*95 dies=51,53kWh

L’estalvi previst per tot l’any és de: 1.798,2kWh + 51,53kWh = 1.849,73kWh/any

PROPOSTA:


Cal posar una regleta per endollar els aparells electrònics de les aules i tancar cada dia a la tarda.



Potser caldrà posar làmines adhesives a les finestres per evitar enlluernaments. Donat que el
problemes és el sol d’hivern que està molt baix, no el Sol d’estiu que és més alt i no enlluerna.



També hi ha l’opció de canviar la ubicació del nens i nenes a l’aula, sempre que sigui possible
per allunyar-los una mica més de la finestra.
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2.6. LAVABOS
Hi ha un interruptor amb 2 línies d’il·luminació que estan tot el dia encesos ja que el conserge les
encén al matí perquè els interruptors no son a l’accés dels alumnes.
PROPOSTA:


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

2.7. PASSADÍS TRANSVERSAL

El nombre de fluorescents és correcte, doncs hi ha un espai sí i un espai no, però el que no cal és
mantenir-los encesos. L’estalvi vindrà del comportament en relació a obrir-los, no de res més.
PROPOSTA:


Seccionar l’interruptor de les llums dels passadissos per a que es pugin obrir els fluorescents per
separat, actualment s’encenen tots els fluorescents des de un manetotèrmic que hi ha a cada
passadís i romandran encesos tot el dia.
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2.8. NEVERES DE L’AMPA (AL FONS DEL PASSADÍS)

Estan enceses al mes de juliol per coses del casal. Cal garantir que quedin tancades.
PROPOSTA:


Buidar i deixar tancada la nevera de l’AMPA als períodes de vacances d’estiu, com el mes d’agost
que no es fa servir.

2.9. ESCALA (1ERA PLANTA)
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La il·luminació de les escales va amb el mateix manetotèrmic que encén les llums dels passadissos
i per tant també estan enceses durant tot el dia.
PROPOSTA:


Seccionar les llums de les escales, separar l’interruptor de la resta de llums dels passadissos

2.10. GIMNÀS

Al gimnàs hi ha bombetes de vapor de mercuri que no haurien d’estar enceses en cap moment
perquè la il·luminació és molt bona i les persianes haurien d’estar sempre obertes en hores de classe.
Si per alguna raó es fa servir la Il·luminació artificial, caldria valorar per quantes hores seguides, i
aleshores substituir les bombetes per leds, ja que a partir de 4-5h ja surt a compte la inversió.
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2.11. LAVABOS AMB CLARABOIA DE LLUM NATURAL

Claraboia
Als lavabos dels gimnàs no caldria encendre la llum en cap moment, exceptuant dies foscos, ja n’hi
ha prou amb la llum natural que entra per la claraboia.

2.12. AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL (1ª PLANTA)

Els tres ordinadors de l’aula d’educació
especial
3 ordinadors connectats a una regleta amb interruptor. Perfecte!
Continuem detectant que els vidres de les finestres són simples i sense trencament de pont
tèrmic.
La il·luminació de la sala està bens instal·lada, en paral·lel i cal evitar el consum.
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PROPOSTA:


Cal posar gomets en el interruptors per regular l’ús de la llum

2.13. CLASSE D’INFORMÀTICA

Sala d’Informàtica

PIA darrera de cadascun dels ordinadors

Hi ha un PIA (Petit interruptor automàtic), però estan tots connectats!!!
Cada ordinador està consumint 2 watts en stand-by.

L’ordinador del professor/a està endollat i sense regleta.
La impressora consumeix 3.5 watts i els altaveus 9 watts.
La TV no té stand-by si s’apaga des de l’interruptor.
L’aparell distribuïdor de xarxa té un consum de 5.9 watts.
Cada ordinador gasta 5.7 watts * 14 ordinadors que hi ha a la sala 84 watts.
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Consum a l’aula d’informàtica:100watts * 24h = 2.4kWh/dia




El consum total en stand-by és de: 2,4kWh/dia
A l’any suposa un estalvi de: 2,4kWh/dia*365 dies=876kWh/any

*L’ús d’aquest espai es reduït, per això fem els càlculs estimant 365 dies de l’any

El projector de l‘aula és molt nou i segurament ja compleix normativa de consum stand-by de 0.5
watts.

PROPOSTA:


Cal desconnectar els ordinadors del PIA.



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



Caldria posar un interruptor on-off a cada altaveu i així garantim que estiguin desendollats.

2.14. MENJADOR

Vista general del menjador

El menjador és molt petit, perquè molt nens se’n van a dinar a casa.
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PROPOSTA:


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



Posarem uns gomets verds i vermells als interruptors del menjador com a recordatori de l’ús
acurat de les llums artificials.

2.15. CUINA

Vista general cuina

Forn escalfaplats

14

Rentavaixelles

Nevera

Termo

Matamosques
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2.16. SALA D’AUDIOVISUALS

Vista general

Comandament multimèdia amb PIA

Hi ha 3 línies independents d’il·luminació en paral·lel.
Comandament multimèdia amb PIA, que s’ha de tancar cada dia.
La pissarra digital, el projector i l’ordinador tenen un consum de 20 watts d’stand-by.



El consum total en stand-by per 1 dia és de: 20 watts *24h= 0,48kWh
A l’any suposa un estalvi de: 0,48kWh/dia*365 dies=175,2kWh/any

*L’ús d’aquest espai es reduït, per això fem els càlculs estimant 365 dies de l’any

PROPOSTA:


Cal posar una regleta al ordinador



Cal posar gomets per regular l’ús de la llum



Instrucció de tancar el PIA sempre en acabar

Ordinador sala audiovisuals
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2.17. SALA D’EDUCACIÓ ESPECIAL (2ONA PLANTA)

Vista general Sala Educació Especial

2.18. SALA DE MÚSICA

Vista general Sala de Música

Ordinador + teclat

Té 6 ordinadors que tenen un consum en stand-by de 3’7 watts* 24h = 0,089kWh
Més la impressora i un vídeo que gasta 2 watts en stand-by. 2watts*24h = 0,048kWh
Els altaveus estan desendollats.



El consum total en stand-by per 1 dia és de: 0,089 + 0,048= 0,14kWh
A l’any suposa un estalvi de: 0,14kWh/dia*365 dies=51,1kWh/any

*L’ús d’aquest espai es reduït, per això fem els càlculs estimant 365 dies de l’any
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PROPOSTA:


Cal posar una regleta de 4 endolls cada 2 ordinadors



Cal posar gomets per regular l’ús de la llum

2.19. AULA 5É A (SEGONA PLANTA)

Detall dels fluorescents a les aules





8 fluorescents per aula de 58Watts
18 aules
Si a cada aula deixem d’encendre 4 fluorescents durant les hores d’ús de les aules (7.5hores), estalviarem:
(4*58watts)*7,5h/dia=1,74kWh/dia aula
(1,74Kwh/dia aula )*18 aules =31,32kWh/dia



L’estalvi previst per un curs escolar (270 dies) és de:
(31,32kWh/dia)*(270dies/curs)= 8.456,4kWh/curs
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2.20. LABORATORI

Vista general

TV

La TV i els ordinadors estan desendollats.
PROPOSTA:


Cal posar regletes per connectar els ordinadors i la TV

2.21. PASSADÍS SEGONA PLANTA

Claraboies dels passadissos de segona planta
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Són una bona opció en quant a la il·luminació, ja que entra prou llum natural com per tenir les
llums del passadís tancades. Però són una font de pèrdua de calor, ja que són de vidre simple i
sense pont de trencament tèrmic.

2.22. ASCENSOR
A les sortides de l’ascensor trobem fluorescents que estan permanentment encesos, al igual que
els que hi ha a dins.
PROPOSTA:


Cal canviar els fluorescents de les sortides de l’ascensor per fluorescents LED



Cal parlar amb l’empresa gestora de l’ascensor per tal de acordar un canvi dels fluorescents de
l’interior del mateix per fluorescents LED.

2.23. CALEFACCIÓ
Aquesta escola té una problemàtica amb la calefacció ja que les classes de la cara nord son molt
fredes i les que toquen a la cara sud molt calentes, fins al punt de tenir que obrir les finestres.
PROPOSTA:


Posar les manetes als radiadors per tal de que els mestres usuaris poguessin regular la
temperatura de les aules, i tancar-los si fos el cas.
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3. RESUM DE PROPOSTES

ESPAI

ELEMENT

Sala de professors

Màquina de vending

PROPOSTA
Cal parlar amb el distribuïdor del vending i demanar que
el buidi i el desconnectin.
Cal apagar els passadissos a les 9.15h. El diferencial està
a consergeria.

Passadís

Enllumenat

Cal seccionar i fer una divisió dels fluorescents. I de pas
posar l’interruptor més accessible.
Cal posar una regleta de 6 endolls pels dos ordinadors,

Aparells electrònics

les dos pantalles i la impressora, amb la instrucció
d’apagar cada dia.

Biblioteca

La il·luminació natural és molt bona. Cal posar gomets
Enllumenat

Espai de mestres

vermells en el interruptors de la llum.
Caldria posar un endoll programable, de manera que

Aparells electrònics

Aparells electrònics

desprès de les 20 /21h quedes tot desconnectat.

Cal posar una regleta i tancar cada dia a la tarda.

Totes les aules
Enllumenat

Posar gomets als interruptors per regular l’ús de la llum.
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Potser caldrà posar làmines adhesives a les finestres per
evitar enlluernaments. Donat que el problemes és el sol
d’hivern que està molt baix, no el sol d’estiu que és més

Aules tipus P5

Incidència solar

alt i no enlluerna.
També hi ha l’opció de canviar la ubicació del nens i
nenes a l’aula, sempre que sigui possible per allunyarlos una mica més de la finestra.

Lavabos

Interruptors

Caldria posar interruptors de polsadors als lavabos i
baixar-los a l’accés de l’alumnat.
Seccionar l’interruptor de les llums dels passadissos i

Passadissos i
escales

escales per a que es pugin obrir els fluorescents per
Interruptors llums

separat, actualment s’encenen tots els fluorescents des
de un manetotèrmic que hi ha a cada passadís i
romandran encesos tot el dia.
Buidar i deixar tancada la nevera de l’AMPA als períodes

AMPA

Neveres

de vacances d’estiu, com el mes d’agost que no es fa
servir.
Cal desconnectar els ordinadors del PIA.

Classe

Ordinadors i resta

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

d’informàtica

d’aparells electrònics

Caldria posar un interruptor on-off a cada altaveu i així
garantim que estiguin desendollats.
Formar a l’equip de menjador per a que aprofitin al
màxim la llum natural

Menjador

Enllumenat

Posarem uns gomets verds i vermells als interruptors
del menjador com a recordatori de l’ús acurat de les
llums artificials.

Ordinador i resta de

Sala d’audiovisuals

aparells (pissarra
digital, etc.)

Cal posar una regleta al ordinador
Instrucció de tancar el PIA sempre en acabar

22

Sala de musica

Ordinadors

Cal posar una regleta de 4 endolls cada 2 ordinadors.

Laboratori

Aparells electrònics

Cal posar regletes per connectar els ordinadors i la TV.
Cal canviar els fluorescents de les sortides de
l’ascensor per fluorescents LED.

Ascensor

Enllumenat

Cal parlar amb l’empresa gestora de l’ascensor per tal
de acordar un canvi dels fluorescents de l’interior del
mateix per fluorescents LED.
Posar les manetes als radiadors per tal de que els

Calefacció

Radiadors aules

mestres usuaris poguessin regular la temperatura de les
aules, i tancar-los si fos el cas.
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4. ALTRES RECOMANACIONS
 Aquesta escola no hauria de gastar res en il·luminació, ja que es pot aprofitar al màxim la
llum natural, sempre que es solucioni el tema del enlluernament a les aules.
 A nivell d’aïllament, trobem vidres simples a totes les finestres
 El servidor en aquesta escola sí que es tanca a l’estiu. S’ha de parlar amb els centres,
perquè hi ha escoles que sí el tanquen i d’altres que no. Al Prat de Llobregat per exemple,
en el Pla de tancament de les escoles s’ha incorporat el Servidor.
El servidor té un consum de 100 watts, que fan 1’2 kWh /dia.
Els routers del wifi tenen un consum de 5 watts cadascun
240 kWh en un mes és el que gasta una família tipus de 4 persones.
 El manteniment de les escoles de primària el té transferit l’ajuntament, mentre que les
obres les fa la Generalitat, la barrera competencial entre ambdues institucions, a vegades
complica molt la gestió.
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