AGENDA 21
ESCOLAR PLUS (+)
DE SABADELL
CURS 2016/2017

Ecoauditoria Energètica
ESC Concòrdia

Dijous 28 de juliol de 2016 de 9.00h a 12.00h

INDEX
1. REVISIÓ DELS CONSUMS D’ELECTRICITAT
2. REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE
2.1. ENTRADA I REBEDOR
2.2. BIBLIOTECA
2.3. MENJADOR
2.4. CUINA
2.5. AULA TIPUS AULA 5ÈA (PLANTA BAIXA)
2.6. AULA TIC (PLANTA BAIXA)
2.7. ESCALA
2.8. AULA DE MÚSICA
2.9. TERRAT
2.10.

SALA DE MESTRES

2.11.

DIRECCIÓ

2.12.

SECRETARIA

2.13.

GIMNÀS

2.14.

AULA TIPUS 3ER.A (PLANTA -1)

2.15.

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

2.16.

ASCENSOR

2.17.

LAVABOS

3. RESUM DE PROPOSTES
4. ALTRES RECOMANACIONS

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 l’abril del 2016,
es de 5683,33kWh. L’escola té 481 alumnes, així podríem aproximar el consum a:
5683,33kWh / 481 alumnes = 11.81Kwh 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
Juny 2015
Juliol 2015
Agost 2015
Setembre 2015
Octubre 2015
Novembre 2015
Desembre 2015
Gener 2016
Febrer 2016
Març 2016
Abril 2016

3,76%
-8,17%
-49,40%
-70,18%
-7,22%
20,48%
25,10%
11,43%
13,56%
22,83%
15,76%
22,04%
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El consum mitjà mensual en els últims 3 anys (traient els consums de juliol i agost)d’aquesta escola és de:
5.627,21 kWh al mes.
Al mes d’agost de tots els anys hi ha una despesa aproximada de 1.500 kWh. Aquest consum equival al
consum de 50 kWh al dia durant el mes d’agost. Aquest consum s’hauria de poder reduir força.
Ago 2013

1.503

Ago 2014

1.431

Ago 2015

1.695

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.
En aquesta escola, a diferència de la resta i només en els últims 2 anys, sí que es veu una millora en els
consums dels mesos de desembre i gener.
Des 2012

6.001

Gen 2013

7.013

Des 2013

5.971

Gen 2014

6.912

Des 2014

6.525

Gen 2015

6.779

Des 2015

6333

Gen 2016

6454

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, del 10% aproximadament.
Jul 2014

3.084

Jul 2015

2.876
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2. REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE

2.1. ENTRADA I REBEDOR
Els llums estan tancats a tots els passadissos durant el mes de juliol, tot i haver casal d’estiu.
A l’hivern cal mantenir només 1 línia de llum, al passadís de P5 que és fosc a la planta -1, i al passadís del
costat del gimnàs que també és fosc. Però amb aquesta mateixa línia s’encenen alguns fluorescents que
no cal tenir oberts durant tot el dia. Caldria separar aquests fluorescents d'aquella línia i connectar-los
amb una que no calgui tenir sempre encesa. També es podrien treure aquests fluorescents.

Passadís de p5 a la planta -1 que és fosc.
Zona de les escales que també són fosques.
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PROPOSTA:


Cal separar de la línia d’interruptor de les escales els fluorescents que no és necessari que estiguin
durant tot el dia oberts: 4 fluorescents del passadís (1 al passadís de CM, 2 al passadís que va cap al
gimnàs i 1 al passadís d’infantil)



Com la resta de fluorescents d’aquest passadís si son necessaris ja que l’espai es molt fosc, s’han de
canviar per fluorescents LED.

2.2. BIBLIOTECA

Vista general de la biblioteca

Les línies d’il·luminació estan perpendiculars a les finestres. Hi ha 3 interruptors: cal posar gomet vermell
en la il·luminació del fons. (2 interruptors vermells i un verd).
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Llums perpendiculars de la Biblioteca

Interruptors de la biblioteca.

Hi ha 5 ordinadors i estan tots desendollats. El consum de cada ordinador (pc+pantalla) en stand-by seria
de 5 watts.
Altaveus en stand-by (5watts) i projector (5 watts) amb llumeta stand-by.
Total consum en stand-by a la Biblioteca: 35watts*24h= 0,84kWh
A més a la Biblioteca hi ha el Servidor.

Ordinadors de la Biblioteca

Regletes actuals sense interruptor
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Projector biblioteca

Altaveus biblioteca

PROPOSTA:


Cal parlar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per revisar el protocol de tancament
i encesa del Servidor. Però el servidor i els routers pels wifi s’haurien de poder tancar durant els mesos
de juliol i agost.



Caldria posar regletes amb interruptor per desconnectar els aparells.



Per desconnectar els altaveus caldria treure un cable i posar un interruptor, però per 5watts no val la
pena. (a no ser que per fer-ho s’aprofitessin les pràctiques dels alumnes que participen en cursos del
soc o plans ocupacionals)





A la Biblioteca hi ha un consum en stand-by de 0,84kWh al dia
Lo que suposa un consum anual de: 0,84kWh/dia * 365 dies = 306,6kWh/any

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

Vista general del menjador
Il·luminació perpendicular a trossos. Al menjador a nivell d’il·luminació poc es pot fer perquè, és fosc ja
que està ala cara nord de l’edifici.
Pel que fa al sistema d’aïllament, al menjador sí que hi ha doble vidre. A l’únic espai de tota l’escola.
PROPOSTA:


Cal treballar l’ús de les llums amb l’equip de menjador. S’ha de fer servir al màxim tota la llum natural
que hi arriba, s’ha de tancar al menys un interruptor quan les taules ja estiguin parades i fins l’arribada
dels alumnes.



S’haurien de sectoritzar les llums del menjador per a que s’obrin en dos línies, ara s’obren amb 4
interruptors de manera alterna.
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Finestra de
doble vidre
al menjador

2.4. CUINA

Cuina

Escalfaplats

La cuina de l’ESC Concòrdia és de Càtering.
1. Escalfaplats
2. Rentavaixelles
3. Cuina
4. Nevera
5. Termos
6. Microones
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Nevera industrial

Termo connectat permanentment

La nevera és industrial i està connectada per abastir el casal al mes de juliol i a l’agost s’apagarà.

Consum de la nevera industrial de 2kWh/dia
Pel que fa al termo. No es tanca mai per complir el Protocol de la Legionel·la.

Consum del termo de 1kWh/dia



El consum de la cuina al mes d’agost és de: 2kWh + 1kWh = 3 kWh/dia * 31 dies = 93kWh al mes d’agost
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PROPOSTA:


Caldria parlar amb l’AMPA perquè les instruccions de l’AMPA són de deixar la nevera connectada al
mes d’agost: l’estiu passat el conserge la va apagar i desprès al setembre quan es va intentar
connectar no es va poder perquè va tenir una fuita en el circuit de gas, i l’AMPA argumentava que era
perquè s’havia tancat a l’agost.



Aquestes són algunes de les opcions que caldria articular per evitar el consum del termo:

o

Buidar-los a l’agost

o

Posar un temporitzador perquè 1 cop a la setmana pugi a 65º

o

Programar-los perquè la pujada de temperatura la facin en horari barat: de 24.00h de la nit a 8.00h
del matí

o

Fins i tot en el curs escolar programar-los perquè durant el cap de setmana no funcionin.

El microones de la cuina com que és dels antics, i mecànics, no digital, encara que es deixi endollat no
gasta, però per protocol seria millora desendollar-ho.

2.5. AULA TIPUS AULA 5ÈA (PLANTA BAIXA)

Pissarra de la classe

Il·luminació perpendicular a les finestres i en
blocs de fluorescents.
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Pissarra digita l i projector

Regleta sense interruptor

Els aparells elèctrics de l’aula els trobem endollats, tot va a una regleta sense interruptor.
Stand-by de l’aula: 18 watts
Els altaveus i la pissarra de 8’8 watts.
Ordinador + pantalla de 3,3 watts
Projector de 6 watts
Pel que fa a la il·luminació s’ha de poder aprofitar la llum natural. Les il·luminaries estan molt malament
col·locades: perpendiculars i en blocs alterns de fluorescents.
PROPOSTA:


Cal posar regleta amb interruptor per endollar els aparells elèctrics de l’aula.



Cal posar gomets per regular l’ús de la llum natural.







L’stand-by a les aules (ordinador, pissarra digital, etc.) és de 18watts
Compten que tenim unes 16,5 hores al dia que no estan en ús les aules: 18watts * 16,5h= 0,30kWh per aula
Tenim 18 aules: (0,30kWh)*18 aules= 5,4 kWh/dia (de consum en stand-by que ens estalviarem)
L’estalvi previst per un curs escolar (270 dies): (5,4 kWh/dia)*(270 dies/curs)=1.458kWh/curs
Si afegim els dies dels períodes de vacances, 95 dies, l’estalvi és de:
18watts*24h= 0,43kWh/dia



(0,43Kwh/dia)*95 dies=41,04kWh

L’estalvi previst per tot l’any és de: 1.458kWh + 41,04kWh = 1.499,04kWh/any
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2.6. AULA TIC (PLANTA BAIXA)

Vista general aula tic
A nivell d’il·luminació entra molta llum natural, doncs està orientada al sud.
Pel que fa a aïllament, tot i ser finestres noves són de vidre simple.
El projector i els altaveus tenen la llumeta stand-by encesa. A vegades un projector gasta més en tot el
període en que està en stand-by que el tems que està engegat.
Hi ha un Effergy col·locat a la sala d’informàtica des de fa uns 6-8 anys.
Hi ha 2 routers més en el passadís de l’aula TIC.
Tots els ordinadors estan desendollats al mes de juliol i embolicats amb bosses de plàstic per a la seva
protecció , com a totes les classes (aquesta tasca l’ha fet l’equip de neteja).
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Altaveus

Effergy en la part superior

PROPOSTA:


S’han de posar gomets vermells en els interruptors per regular l’ús de la llum natural.



Els altaveus tenen interruptor al darrera i endoll també, per tant cal incorpora el protocol de
tancament de l’Aula Tic. (l’Antonio el deixa tancat).



S’han de desconnectar tots els ordinadors des de el comandament PIA que hi ha a l’aula.

2.7. ESCALA

Fluorescents de l’escala
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L’escala té fluorescents encesos de forma permanent. Aquests fluorescents estan connectats a la mateixa
línia que el rebedor de P5 i l’entrada (llegir l’acció a l’apartat de rebedor i entrada)
PROPOSTA:


Caldria canviar-los a LEDs perquè estan sempre encesos. Cal canviar el cebador, que ja ve amb el tub
de LED, perquè no s’hagi de canviar la lluminària. (tot i que l’ideal seria canviar-ho tot perquè encara
queda la reactància de la lluminària).

2.8. AULA DE MÚSICA (PRIMERA PLANTA)

Aula de música: fluorescents del mig i
pissarra

A l’estiu entra molta llum i cal tenir les cortines tancades. És un aula amb comportament hivernacle, i les
finestres són simples.
La distribució dels fluorescents està malament feta, doncs van tots amb la línia de fons que és el tros de
les finestres, que no li cal il·luminació.
L’ordinador i el projector estan desendollats. Ja tenen una regleta amb interruptor.
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PROPOSTA:


Cal posar gomet vermell a l’interruptor. Hi ha un interruptor que deixa els fluorescents del mig amb
la pissarra, aquest ha de tenir gomet verd.

2.9. TERRAT

Tros del terrat desaprofitat.

Terrat amb les plaques solars tèrmiques.

Seria una bona proposta aprofitar el terrat per posar plaques fotovoltaiques.
A les plaques tèrmiques cal fer-les un manteniment anual, igual que es fa a la caldera.
Les calderes estan telegestionades, sectoritzades a les 3 zones de l’escola.
Es poden observar a l’escola algunes adaptacions passives de l’edifici per millorar el seu comportament
climàtic, com són per exemple les viseres que hi ha a la banda sud dels de cadascun dels 3 blocs de l’escola,
i en canvi a la banda nord no hi són.
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Viseres col·locades a la banda sud de cada bloc

Banda nord sense viseres que facin ombra

2.10. SALA DE MESTRES

Sala de Mestres
A nivell d’il·luminació caldria treure alguns fluorescents on no calen, perquè només hi ha 2 interruptors.
(Ull, que els que estan mig fosos gasten igual!).
El microones està desendollat.
La nevera està endollada, cal parlar amb l’equip de neteja que poden estar treballant alguns dies d’agost.
La cafetera també està encesa.
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Nevera, microones i cafetera de la sala
de mestres

Regleta dels ordinadors de la sala

Servidor a la sala de
mestres
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Hi ha dues regletes, una amb interruptor i l’altra no, on es connectant els ordinadors i el servidor. El
servidor ha d’anar independent amb una altra regleta. La regleta amb interruptor on es connecten els
ordinadors està recolzada una mica més amunt del terra, però el millor seria posar-la a sobre la taula,
darrera dels ordinadors, perquè es pugui tancar cada tarda.
PROPOSTA:


Cal garantir que la nevera quedi buida, neta i desendollada a l’estiu.



Cal parlar amb el proveïdor (SAECO) per garantir que la cafetera queda desconnectada als períodes
de vacances d’estiu.



Cal posar un endoll amb interruptor per connectar el servidor.



Cal posar un endoll programable pels ordinadors per a que es desconnectin tots el dies a la tarda.

2.11. DIRECCIÓ
Hi ha un únic interruptor per les dues línies de fluorescents. Amb una línia encesa ja hi ha prou.
PROPOSTA:


Cal treure fluorescents o seccionar les llums i posar 2 interruptors.

2.12. SECRETARIA
Hi ha un únic interruptor que encén 6 pantalles amb 2 fluorescents cadascuna (12 fluorescents).
PROPOSTA:


Cal separar i posar un altre interruptor .
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2.13. GIMNÀS

Gimnàs
Fluorescents molt grans, commutats des de 3 punts.:
 Entrada
 Costat de l’escenari
 L’altre costat de l’entrada
Depenent del número d’hores que estiguin encesos es podrien col·locar LEDs, però hauria d’haver-hi
suficient amb la llum natural.
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2.14. AULA TIPUS 3R. A ( PLANTA -1)

Aula de 3rA

Luxòmetre amb la mesura de la classe amb
llum artificial

Un aula ha de tenir d’il·luminació entre 300-400 luxos. L’aula de 3rA té una il·luminació natural de 486
luxos. Sí que és cert que el passadís per on s’entra a la classe té una sobre il·luminació natural de 1.050
luxos, fet que provoca manca de llum en entrar a l’aula, però no és real.
Els aparells elèctrics de les aules no estan endollats a regletes amb interruptor amb la qual cosa estan
fent una despesa per consum en stand-by
PROPOSTA:


Cal posar gomets a l’interruptor per regular l’ús de la llum natural



Cal posar regletes amb interruptor per endollar els aparells elèctrics de les aules.
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2.15. IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
8 fanals amb bombeta i la llum sobre de la porta.
8 fanals que estan programats de 22.00h de la nit a 5.00h del matí a l’estiu.
7h * 200 watts de cada bombeta * 8 fanals = 11’2 kWh al dia.
El tema és que la despesa és força barata per ser horari barat, però si en el que pensem és en l’estalvi
d’energia i també la reducció d’emissions, caldrà valorar si és necessari mantenir aquesta il·luminació
durant tota la nit.
PROPOSTA:


Cal valorar si es pot escurçar el temps de il·luminació nocturna i programar només fins les 24.00h

2.16. ASCENSOR
L’ascensor té fluorescents al seu interior que estan sempre encesos.
PROPOSTA:


Caldria parlar amb l’empresa per valorar el canvi a fluorescents LED.

2.17. LAVABOS
Actualment les llums als lavabos de l’escola es troben encesos durant tot el dia.
PROPOSTA:


Cal substituir els interruptors dels lavabos per interruptors de polsador temporitzats que
s’apaguin sols, i posar-los al accés dels nens.
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3. RESUM DE PROPOSTES
ESPAI

ELEMENT

PROPOSTA
-Cal treure 4 fluorescents del passadís (1 al passadís de CM, 2 al
passadís que va cap al gimnàs i 1 al passadís d’infantil) que no cal que

Entrada i
Rebedor

estiguin tot el dia encesos i que van amb il·luminació de l’escala i per

Enllumenat

tant s’obren amb el mateix interruptor. També es podrien separar
aquest fluorescents de aquesta línia d’interruptor .
-Com la resta de fluorescents d’aquest passadís si son necessaris ja
que l’espai es molt fosc, s’han de canviar per fluorescents LED.

Cal parlar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
Servidor

revisar el protocol de tancament i encesa del Servidor. Però el
servidor i els routers pels wifi s’haurien de poder tancar durant els
mesos de juliol i agost.

Biblioteca
-Caldria posar regletes amb interruptor per desconnectar els aparells.
Aparells
electrònics

-Per desconnectar els altaveus caldria treure un cable i posar un
interruptor, però per 5watts no val la pena. (a no ser que per fer-ho
s’aprofitessin les pràctiques dels alumnes que participen en cursos
del soc o plans ocupacionals).
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-Cal treballar l’ús de les llums amb l’equip de menjador. S’ha de fer servir al
màxim tota la llum natural que hi arriba, s’ha de tancar al menys un

Menjador Enllumenat interruptor quan les taules ja estiguin parades i fins l’arribada dels alumnes.
-S’haurien de sectoritzar les llums del menjador per a que s’obrissin en dos
línies, ara s’obren amb 4 interruptors de manera alterna.

Caldria parlar amb l’AMPA perquè les instruccions de l’AMPA són de deixar
la nevera connectada al mes d’agost: l’estiu passat el conserge la va apagar
Nevera

i desprès al setembre quan es va intentar connectar no es va poder perquè
va tenir una fuita en el circuit de gas, i l’AMPA argumentava que era perquè
s’havia tancat a l’agost.

Cuina
Opcions:

Termo

o

Buidar-los a l’agost

o

Posar un temporitzador perquè 1 cop a la setmana pugi a 65º

o

Programar-los perquè la pujada de temperatura la facin en horari barat:
de 24.00h de la nit a 8.00h del matí

o

Fins i tot en el curs escolar programar-los perquè durant el cap de
setmana no funcionin.
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Aula tipus
Aula 5èA

Enllumenat
Aparells
electrònics

Enllumenat

Aula TIC

Cal posar gomets per regular l’ús de la llum natural.
Cal posar regleta amb interruptor per endollar els aparells elèctrics de
l’aula.

S’han de posar gomets vermells en els interruptors per regular l’ús de la
llum natural.
-Els altaveus tenen interruptor al darrera i endoll també, per tant cal

Aparells
electrònics

incorpora el protocol de tancament de l’Aula Tic.
-S’han de desconnectar tots els ordinadors des de el comandament PIA
que hi ha a l’aula.
Caldria canviar-los a LEDs perquè estan sempre encesos. Cal canviar el

Escala

Enllumenat

cebador, que ja ve amb el tub de LED, perquè no s’hagi de canviar la
lluminària. (tot i que l’ideal seria canviar-ho tot perquè encara queda la
reactància de la lluminària).

Aula de
música

Enllumenat

Cal posar gomet vermell a l’interruptor. Hi ha un interruptor que deixa
els fluorescents del mig amb la pissarra, aquest ha de tenir gomet verd.
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Nevera

Sala de
Mestres

Cafetera

Servidor

Ordinadors

Cal garantir que la nevera quedi buida, neta i desendollada a l’estiu.

Cal parlar amb el proveïdor (SAECO) per garantir que la cafetera
queda desconnectada als períodes de vacances d’estiu.

Cal posar un endoll amb interruptor per connectar el servidor.

Cal posar un endoll programable pels ordinadors per a que es
desconnectes tots el dies a la tarda.

Direcció

Enllumenat

Cal treure fluorescents o seccionar les llums i posar 2 interruptors.

Secretaria

Enllumenat

Cal separar i posar un altre interruptor.

Enllumenat

Cal posar gomets a l’interruptor per regular l’ús de la llum natural.

Aparells

Cal posar regletes amb interruptor per endollar els aparells

Aula tipus
3erA

Il·luminació
exterior
Ascensor

electrònics

elèctrics de les aules.

Enllumenat

Cal valorar si es poden tancar les llums més aviat.

Enllumenat

Caldria parlar amb l’empresa per valorar el canvi a fluorescents
LED.

Cal substituir els interruptors dels lavabos per interruptors de
Lavabos

Enllumenat

polsador temporitzats que s’apaguin sols, i posar-los al accés
dels nens.
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4. ALTRES RECOMANACIONS
 Hi ha 5 termos en total a total a l’escola, als parvularis hi són i al vestidors també. Els termos dels
vestidors s’abasteixen, un de les plaques tèrmiques i l’altre de les calderes.
 Els radiadors tenen vàlvules individualitzades. L’Antonio, el conserge, les té fixades perquè els
nens no les toquin (ja estan posades en la millor posició.
 Les calderes estan sectoritzades en 3, que corresponen als 3 mòduls de l’escola.
 Les plaques solars tèrmiques abasteixen els vestuaris, i en aquesta escola els nens sí es dutxen a
partir de 3er.
 Si les dutxes no es fessin servir, caldria fer la connexió de les plaques tèrmiques per l’aigua
calenta de la cuina.
 Els aïllaments de l’escola són nefastos: tots els finestrals són de vidre simple.
 Hi ha 2 routers als passadissos.
 Caldria responsabilitzar a cada aula amb un gestor energètic.
Un aula ha de tenir d’il·luminació entre 300-400 luxos.
L’aula de dibuix: 700 luxos
Els passadissos: 150 luxos
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