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1 REVISIÓ DELS CONSUMS D’ELECTRICITAT
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El consum mitjà mensual estàndard en el període d’abril del 2015 a abril del 2016 és de 3.780
kWh/mes. L’escola té 450 alumnes, així podríem aproximar el consum a:
3.780kWh / 460 alumnes = 8,22 kWh al mes per alumnes / 22 dies d’ocupació de les aules =

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

-1,46%
3,15%
-5,26%
-85,32%
-26,27%
-5%
22,22%
26,16%
12,91%
9,79%
20,71%
13,97%
14,39%
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Observant les dades de consum històric des de l’any 2013, detectem que el consum mitjà mensual
en els últims 3 anys (traient els consums de juliol i agost)d’aquesta escola és de: 4.428 kWh/mes.
Al julioldel 2015 es va arribar a 500 kWh i a l’agost va repuntar casia 3.000 kWh, què va passar??
Hem comprovat que aquest comportament es replica al 2014 i al 2015, per tant cal esbrinar a què
es deu.
Si s’aconsegueix mantenir el consum de 500kWh del juliol també a l’agost, seria un comportament
bastant bó per l’escola.
Jul 2013

1931

Ago 2013

1097

Jul 2014

896

Ago 2014

2191

Jul 2015

555

Ago 2015

2787

Els consums de desembre i gener no representen l’estalvi de consum d’almenys 2 setmanes cada
mes. Una setmana de tancament al mes hauria de representar un estalvi aproximat del 20-25%.
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2 REVISIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS
2.1. AULA DE MÚSICA

Aula de música

Distribuïdor de xarxa

Estan encesos els altaveus, el projector i el distribuïdor de la xarxa.
Fem els càlculs de stand-by dels diferents aparells:
-

Ordinador: 2’5 watts

-

Altaveus: 13’5 watts

-

Projector: 5 watts

-

Distribuïdor de xarxa: 5 watts
Stand-by dels aparells a l’aula de música és de: 24’6 watts.

Pel que fa als llums, estan col·locades en línies en paral·lel a les finestres i amb 2 interruptors. Els
fluorescents són EcoPhilips.
Les finestres són de vidre simple, realment molt antigues i sense cap mena d’aïllament ni pot de
trencament tèrmic.
PROPOSTA:


Cal col·locar un gomet vermell a l’interruptor de la línia propera a les finestres, i valorar sempre
si realment cal obrir el llum.



Cal posar una regleta de 4 amb interruptor.
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Stand-by a l’aula de música: 24,6 wattsh * 24h/dia = 0,59 kWh/dia
Lo que suposa un consum anual de: 0,59kWh/dia * 365 dies = 215,5kWh/any

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

2.2. REBEDOR EDIFICI PRINCIPAL

Fluorescents encesos de forma permanent
Hi han 5 fluorescents que estan sempre encesos, però que no cal, es poden tancar quan entrin els
alumnes a classe i desprès tornar a engegar a l’hora del patí, del dinar i a la tarda. Aquest 5
fluorescents es poden tancar des de un interruptor que es troba separat de la resta.
Les portes d’entrada de l’escola no tenen res d’aïllament el que representa una fuita permanent de
calor a l’hivern.

Porta d’entrada des de fóra

Espai que queda entre les
portes.
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PROPOSTA:


Cal col·locar com a mínim de forma temporal burletes amb tesa-moll a les portes d’entrada.



Cal formar al conserge per a que tanqui les llums del rebedor i passadissos quan els alumnes ja
hi siguin a classes.

2.3. ASCENSOR

Fluorescent de l’ascensor encès de
forma permanent.
Els fluorescents que hi ha a l’ascensor, tant a les sortides com a dins estan permanentment
encesos, 24 hores.
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.

5

2.4. LLUMS EXTERIORS
Els llums exteriors van amb temporitzador (excepte els del sota el porxo que van amb l’interruptor
que està al costat de l’escala). El temporitzador està programat des de les 20.00h fins la matinada.
PROPOSTA:


Cal valorar si es pot programar per a que es tanquin a les 23.00h o 24.00h, quan acabi de fer la
neteja l’equip de neteja.



Cal col·locar un gomet vermell en l’interruptor del porxo al costat de l’escala. Queda just al
costat de l’interruptor del rebedor i moltes vegades queda encès sense voler.

Llums dels porxos

Llums dels Porxos amb interruptor.
Bombetes de baix consum.

Fanals exteriors de vigilància
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2.5. PARVULARI - REBEDOR
Els llums exteriors de fóra, de l’entrada del Parvulari, s’encenen amb els de vigilància. Per tant van
amb Temporitzador. I a banda tenen interruptors.
Els fluorescents del rebedor un cop a dintre, estan encesos tot el dia perquè el rebedor és fosc, o
sigui que estan encesos gairebé 8 hores al dia.

Fluorescents encesos de forma permanent del rebedor del
Parvulari
PROPOSTA:


Caldria canviar a leds els fluorescents del rebedor del parvulari.

2.6. PARVULARI – AULA DE P3 – ESQUIROLS
La classe de P3 té 2 línies de fluorescents, i cada línia, doble fluorescent. De tota manera és una aula
molt fosca i en determinats moments es necessiten, per tant no es poden treure encara que la línia
sigui doble.
A P3 hi ha un termo elèctric que queda encès tot l’estiu.
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Termo de P3

2 línies de fluorescents paral·lels. I Cada línia doble.
PROPOSTA:


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



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.
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2.7. PARVULARI – AULA DE P3 – OSSOS
Està situada a l’altra banda dels Esquirols i tenen incidència directa de la llum del Sol.
El Conserge mostra preocupació perquè potser caldria posar vidres de seguretat perquè estan al
costat del pati. Potser col·locant simplement una làmina d’iron-fix ja evitaria que si es trenqués un
vidre, pogués caure cap a dintre de l’aula. Aquestes aules tenen cortines, el que ajuda a millorar la
situació de confort evitant el Sol directe.

Aules d’infantil que donen al pati de primària i que reben
la llum de forma directa.

2.8. EDIFICI PRINCIPAL – AULES
Hi ha 12 classes per planta, 6 a cada banda. I el nombre d’aules en funcionament permanent,
ocupades pels cursos dels alumnes, són 18.En general les aules tenen bona il·luminació i caldrà
regular l’ús de la llum artificial per part dels usuaris.
PROPOSTA:


Cal posar gomets als interruptors per regular l’ús de les llums artificials.



Cal posar un gomet a l’interruptor del projector per recordar-los que l’apaguin.



Cal valorar la possibilitat de treure un fluorescent del final de cada fila doble, on no hi ha taules
a sota.



Cal posar una regleta de 4 amb interruptor pels aparells elèctrics.
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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

2.9. AULA D’ANGLÈS I PLÀSTICA
Hi han aules, com és el cas de la d’anglès i plàstica, que tenen molta incidència solar i aleshores han
de estar amb les persianes baixades i amb les llums enceses.
PROPOSTA:


Valorar la possibilitat de posar làmines adhesives o cortines a les finestres per evitar
enlluernaments.

2.10. AULA DE PSICOMOTRICITAT
Ha d’estar sempre tancat el llum perquè no cal escriure ni pe fer psicomotricitat la llum natural no
molesta.
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PROPOSTA:


Gomets als interruptors per regular l’ús de la llum artificial.

2.11. AULA DE P5 – CLASSE DEL MAX
El projector és nou i té un stand-by de 19 watts.
PROPOSTA:


Cal un endoll amb interruptor per al projector.



Cal una regleta amb interruptor per endollar la resta d’aparells electrònics de l’aula.

2.12. SEGONA PLANTA
A la segona planta es fa una mica d’efecte hivernacle amb la claraboia central, però aquest efecte
a l’hivern és molt positiu. I hi entra molta llum, amb lo qual les llums del passadís haurien d’estar
sempre tancades.

Vista general del passadís de segona planta
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2.13. AULA DE 3ºA (2ª PLANTA)
Ja té regleta de 4 amb interruptor i també té un interruptor per apagar el projector.

2.14. AULA DE 3ºB (2ª PLANTA)
PROPOSTA:


Cal una regleta amb interruptor per endollar els aparells electrònics de l’aula.

2.15. AULA D’INFORMÀTICA (2ª PLANTA)
Fa moltíssima calor degut al funcionament del Servidor.
La col·locació dels cablesdels ordinadors tal i com estan són difícils de canviar, perquè col·locar
regletes alteraria tot el seu ordre.
El quadre de fora de l’aula sembla que no apaga res de res, provem totes les posicions.
Sí que sembla que el quadre que realment funciona és el de dintre de l’aula, que està tancat amb
clau i cada dia caldria garantir que es baixa el PIA que correspongui als ordinadors.
La mestra d’Informàtica ens confirma que el Servidor sí que s’apaga a l’estiu.
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Vista de la sala d’informàtica

Servidor

Connexió dels endolls dels ordinadors als

Quadre general de fóra de l’aula que

interruptors de sota les taules.

comprovem que no sembla que funcioni.

PROPOSTA:


Cal posar regletes amb interruptor per connectar els ordinadors, o valorar la possibilitat de
desconnectar tots els ordinadors tancant des de el PIA de l’aula.
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2.16. MENJADOR
Té 3 línies paral·leles d’il·luminació.
PROPOSTA:


Cal posar gomet vermell a l’interruptor de la línia de finestres.



Si es fon alguna fluorescent no passa res i no cal substituir-lo, fins i tot podem valorar la
possibilitat de treure alguns.



Cal formar a l’equip de menjador per a que aprofitin al màxim la llum natural durant l’horari
de menjador.

Vista general del menjador amb 3 línies de

Fluorescents agrupats de 3 en 3

fluorescents en paral·lel
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2.17. SALA DE PROFESSORAT
Tenen nevera i microones, però no màquina de vending. La nevera s’ha quedat encesa a l’agost.
Consum de la nevera de la Sala de Mestres al dia : 1kWh
Els ordinadors que hi ha a la sala de mestres en moltes ocasions queden encesos d’un dia cap a
l’altre ja que no hi ha cap responsable encarregat de tancar-ho tot en acabar.
PROPOSTA:


Cal garantir que la nevera queda buida, neta i tancada als mesos de vacances d’estiu.



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.



La nevera té un consum de 1kWh/dia



Als mesos d’estiu, uns 82 dies de vacances, suposa: 82kWh

2.18. SALA DE REPROGRAFIA
Les impressores estan endollades a una regleta amb interruptor i es tanca cada dia des de
l’interruptor.
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2.19. CUINA
Com que la visita la fem al mes de setembre, no sabem quins són els hàbits de tancament de la
cuina per als mesos de vacances.
Constatem que la cuina està perfectament dotada per fer cuina in-situ
PROPOSTA:


Cal garantir que es segueix un protocol de tancament de la cuina durant les vacances d’estiu,
les neveres i arcons han de quedar nets i desendollats.

Nevera doble

Arcón congelador
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Escalfaplats

Rentavaixelles

2.20. LAVABOS
Les llums dels lavabos romanen encesos durant tot l’horari lectiu, s’encenen 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.
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3 RESUM DE PROPOSTES
ESPAI

ELEMENT

PROPOSTA
Cal col·locar un gomet vermell a l’interruptor de la

Enllumenat

línia propera a les finestres, i valorar sempre si
realment cal obrir el llum.

Aula de música
Aparells electrònics

Portes

Rebedor edifici

Cal posar una regleta de 4 amb interruptor.

Cal col·locar com a mínim de forma temporal
burletes amb tesa-moll a les portes d’entrada.
Cal formar al conserge per a que tanqui les llums del

principal
Enllumenat

rebedor i passadissos quan els alumnes ja hi siguin a
classes.
-

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.

-

Cal valorar si es pot programar per a que es
tanquin a les 23.00h o 24.00h, quan acabi de
fer la neteja l’equip de neteja.

Llums exteriors

Enllumenat

-

Cal

col·locar

un

gomet

vermell

en

l’interruptor del porxo al costat de l’escala.
Queda just al costat de l’interruptor del
rebedor i moltes vegades queda encès sense
voler.

Rebedor de parvulari

Enllumenat

Caldria canviar a leds els fluorescents del rebedor del
parvulari.
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Cal posar regleta amb interruptor per endollar els
Aparells electrònics

Parvulari- Aula P3

aparells electrònics de l’aula.

Valorar l’opció de desendollar el termo a l’estiu i
deixar-lo buit d’aigua, o bé programar-lo per a que
Termo

pugi a 70º un cop a la setmana i en horari nocturn,
més barat.
-

Cal posar gomets als interruptors per regular
l’ús de les llums artificials.

Enllumenat

-

Cal valorar la possibilitat de treure un
fluorescent del final de cada fila doble, on no

Edifici principal -

hi ha taules a sota.

Aules

Aparells electrònics

Cal posar un gomet a l’interruptor del
projector per recordar-los que l’apaguin.

-

Cal posar una regleta de 4 amb interruptor
pels aparells elèctrics.

Cal posar regletes amb interruptor per connectar els

Aula d’informàtica

Ordinadors

ordinadors, o valorar la possibilitat de desconnectar
tots els ordinadors tancant des de el PIA de l’aula.

-

Cal posar gomet vermell a l’interruptor de
la línia de finestres.

Menjador

Enllumenat

-

Si es fon alguna fluorescent no passa res i
no cal substituir-lo, fins i tot podem valorar
la possibilitat de treure alguns.
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Cal formar a l’equip de menjador per a que aprofitin
Equip

al màxim la llum natural durant l’horari de
menjador.

Nevera

Cal garantir que la nevera queda buida, neta i
tancada als mesos de vacances d’estiu.
Connectar els ordinadors a un endoll programable

Sala de professorat

que es tancarà tots els dies a les 20/21h, i s’engegarà
Ordinadors

a les 7h del matí, exceptuant els caps de setmana i
vacances que romandrà tot tancat.
Cal garantir que es segueix un protocol de

Cuina

Electrodomèstics

tancament de la cuina durant les vacances d’estiu,
les neveres i arcons han de quedar buits, nets i
desendollats.

Lavabos

Enllumenat

Cal posar interruptors de polsadors als lavabos i
baixar-los a l’accés de l’alumnat.
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4 ALTRES RECOMANACIONS
 Les aules disposen de dos línies de fluorescents i la majoria amb doble fluorescent. En
general es poden treure fluorescents de totes les aules.
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