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4.1.  

1. REVISIÓ DE LES ACTUACIONS VECTOR AIGUA 

 

1.1. CALENDARI D’ACTUACIONS  

 

DATA ACTUACIÓ 

29 de juliol del 2016 • Diagnosi vector AIGUA 

5d’octubre del 2016 • Reducció de la descàrrega de les cisternes amb la instal·lació de 

volumètrics.  

Total de volumètrics instal·lats: 43 

7 d’octubre del 2016 • Aplicació curricular: Explicació projecte A21 amb els delegats de 

tots els cursos de Primària.  

17 d’octubre del 2016i 20 de 

març del 2017 

• Aplicació curricular: enviament dels consums d’aigua per treballar 

amb els alumnes de CSP 

1 de març del 2017 • Reducció del temps dels polsadors de les aixetes Presto amb 

l’aplicació de brides. 

Total aixetes Presto a l’escola amb brida: 32 

20 de març del 2017 • Reducció del cabal d’aigua a les aixetes amb la instal·lació 

d’airejadors 

Total aixetes a les que es poden posar airejador: 5 

• Sensibilització dels usuaris amb cartells específics als punts de 

consum d’aigua del centre 

 

1.2. INCIDÈNCIES REGISTRADES  

 

Hem registrat dues incidències arran de les mesures aplicades: 
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• Retirada de dos volumètrics: un estava interferint  en el funcionament d’una de les 

cisternes, s’encallava al mecanisme i no es tancava la sortida de l’aigua; i l’altre, del lavabo 

de cuina, perquè per avaria van substituir la cisterna. Però aquest es va reposar.  

• Retirada de les brides dels lavabos de nois de la 2ona planta: les aixetes no tenen massa 

pressió i en escurçar el temps del polsador es polsa més sovint i es formen llargues cues 

per beure aigua.  

 

1.3. DADES DE CONSUM COMPARATIVES 
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El consum des del  mes de novembre fins al mes de gener d’aquest curs es molt elevat i en general 

es veu una pujada del consum d’aigua a tots els mesos comparats amb l’any anterior. Cal estudiar 

que està passant, són dades poc coherents.  

 

1.4. VALORACIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS  

 

Destaquem: 

- En aquesta escola els lavabos són antics i sovint tenen avaries a les aixetes i les cisternes.  

Recomanem parar atenció a les cisternes en què la descarrega d’aigua no s’atura per si cal 

retirar el volumètric. Podem reposar el volumètric o baixar la carrega de la cisterna 

manipulant la boia, si és possible.  

- Pel que fa a la interacció amb l’alumnat, vam fer una xerrada de presentació del conjunt del 

projecte amb tots els delegats de Primària, però no vam dur a terme cap actuació en 

col·laboració amb els alumnes, com hem fet en el cas dels volumètrics en altres escoles, que 

són molt positives.  

Seria interessant poder fer el seguiment d’alguna de les boies o volumètrics instal·lats a les 

cisternes i en cas d’avaria, que fossin els propis alumnes els qui la reparessin. 

- Les accions de comunicació han estat positives, s’ha reforçat la senyalística que hi era present 

en alguns lavabos i aules del centre.  

Es recomana donar continuïtat a aquestes accions de sensibilització, implicant els alumnes  en 

el disseny de les campanyes.  
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2. REVISIÓ DE LES ACTUACIONS VECTOR ENERGIA 

 

2.1. CALENDARI D’ACTUACIONS  

 

DATA ACTUACIÓ 

18 de juliol del 2016 • Diagnosi vector ENERGIA 

5 d’octubre del 2016 • Augment de l’eficiència energètica de les aules i resta d’espais del 

centre posant gomets verds i vermells als interruptors per regular-ne 

l’ús de la llum artificial 

7 d’octubre del 2016 • Aplicació curricular: explicació projecte A21 amb els delegats de tots 

els cursos de Primària.  

17d’octubre del 2016 i 20 de 

març del 2017 

• Aplicació curricular: enviament dels consums d’electricitat per 

treballar amb els alumnes de CSP  

27 d’octubre i 21 de novembre 

del 2016 i 20 de març del 2017 

• Evitar el consum en standby dels aparells electrònics instal·lant bases 

d’endoll amb interruptor 

Total bases d’endoll: 38 

21 de novembre del 2016 • Xerrada de sensibilització amb el responsable del personal de cuina i 

menjador 

7de novembre del 2016 • Aplicació curricular: Presentació del projecte A21 Escolar Plus amb 

alumnes de 6è de CSP 

20 de març del 2017 • Sensibilització dels usuaris amb cartells específics a les aules 

• Lliurament de l’endoll programable amb programació de dilluns a 

divendres de 8 a 20 h 

FET • Sectoritzacions de les línies de llums 

• Substitució de la porta d’emergència 

1 de juny del 2017 • Protocols de tancament energètic per a aules, sala de mestres, cuina i 

aula d’informàtica 
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2.2. INCIDÈNCIES REGISTRADES  

 

No  hem tingut cap incidència. 

 

2.3. DADES DE CONSUM COMPARATIVES 

 

 

 

Pràcticament en tots el mesos d’aquest curs, s’observa una lleugera reducció en el consum 

d’electricitat del centre.  

  

2.4. VALORACIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS  

 

En començar el projecte, aquesta escola no partia de zero en el tema de la eficiència energètica, ja 

disposaven de protocols de tancament d’estiu a les aules i a la cuina i tenien programat els llums 

nocturns exteriors fins a les 23h. Aspectes que es veuen reflectits a les dades de consum. És per 
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això, que pensem que la implantació i l’eficàcia de les mesures s’ha desenvolupat tan positivament 

i amb fluïdesa,  partíem d’un claustre sensibilitzat en matèria d’energia.   

 

Per garantir l’eficiència energètica al centre i l’efectivitat de les mesures aplicades, com són els 

gomets i les regletes, els mestres han iniciat petites accions comunicatives a les aules, informant 

amb cartells específics en matèria energètica i nomenant encarregats responsables de tancar els 

llums i desconnectar les regletes. Aquestes accions són clau perquè complementen les mesures i 

garanteixen la seva eficàcia.  

 

També valorem positivament les millores estructurals realitzades per l’Ajuntament, algunes tan 

necessàries com la substitució d’una porta d’emergència que suposava una important fuita de 

calor . També es va substituir la porta principal d’accés a l’edifici en un envà de vidre.  

 

3. REVISIÓ DE LES ACTUACIONS VECTOR RESIDUS 

 

3.1. CALENDARI D’ACTUACIONS  

 

DATA ACTUACIÓ 

20 de març del 2017 • Diagnosi vector residus 

27 i 28 d’abril del 2017 • Tallers recollida selectiva, “Rebutgem el rebuig!”, amb alumnes de 4art i 5è. 

27 d’abril del 2017 • Xerrada residus amb el claustre 

6 de juny del 2017 • Remodelació de contenidors 

• Xerrada equip de neteja 

7 de juny del 2017 • Protocol recollida selectiva per l’equip de neteja 

Pendent • Tallers Boc’n Roll 
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3.2. INCIDÈNCIES REGISTRADES  

 

Fins al moment no s’ha registrat cap incidència.   

 

3.3. VALORACIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS  

 

La implantació del nou model de gestió de residus ha estat ben rebuda per part de l’equip directiu 

i el claustre, ha estat un repte atractiu i s’han fet diferents accions i activitats complementàries. Al 

centre ja es feien accions encaminades a minimitzar l’impacte per residus, són els únics de les 6 

escoles que fan servir paper reciclat des de fa temps i, per tant,  ja mostraven una certa sensibilitat 

davant l’expectativa de treballar aspectes de sostenibilitat i estalvi energètic. 

 

Com a complement, al llarg del curs han treballat els residus de manera transversal, fent visites 

amb els alumnes a plantes de tractament, elaborant grans murals amb eslògans i diferents 

campanyes comunicatives que hi ha per tot el centre. Amb aquestes activitats han aconseguit 

sensibilitzar la totalitat de la comunitat escolar i afavorit ‘acollida del model de treball proposat. 

Fins i tot, ens van demanar un canvi als tallers de residus, fer els grups de 3er en comptes dels de 

5è, que ja havien visitat la planta de tractament, per treballar-ho en profunditat amb un major 

nombre d’alumnes.  

 

De les interaccions amb els altres equips destaquem: 

- A la cuina i menjador no es gestionen els residus per separat, no disposen de contenidors per 

fer-ho i tot es considera rebuig. Tot i així, la responsable de la cuina separa tot el que pot i ho 

separa als contenidors del carrer.  Aquests contenidors s’han demanat a residus i s’han 

aportat. 

- Cal destacar que en aquesta escola treballen dos equips de neteja i es divideixen els diferents 

espais i aules. Això pot generar un esforç de coordinació i una nova reorganització per 

gestionar els contenidors dels espais comuns. A més, el conserge s’encarregava de buidar els 
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contenidors grans dels que disposaven (2 d’envasos, 1 d’orgànica i 1 de rebuig). Amb el nou 

model hi haurà més contenidors grans per buidar i els d’orgànica cal buidar-los cada dia. Tot 

plegat requereix un extra de coordinació per reorganitzar la feina compartida entre els dos 

equips de neteja i el conserge. Caldrà estar atents i donar suport, si fos necessari, per garantir 

la correcta gestió dels residus en aquest esglaó tan important del circuit.   

 

4. VALORACIÓ GENERAL 

 

Els resultats obtinguts al centre són molt satisfactoris i valorem positivament el desenvolupament 

del projecte. L’equip directiu i el claustre han estat disposats, en tot moment, als canvis, 

col·laboradors i participatius en qualsevol iniciativa proposada.  

Ha estat un any complicat per al nou equip directiu del centre, que va prendre possessió del càrrec 

a l’inici de curs. La dificultat de gestionar un nou projecte educatiu de centre sense renunciar a les 

accions de sostenibilitat endegades en anteriors cursos escolars, ha estat resolta amb èxit.  

Destaquem: 

- Les xerrades de presentació del projecte amb l’alumnat es van organitzar d’una forma 

innovadora, es va fer amb els delegats de classes, de manera que fossin ells qui, 

posteriorment, transmetessin la informació als seus companys.  

Ha estat una bona estratègia per part del centre, ja que és una forma de comunicar el projecte 

a tots els grups de Primària de l’escola, tot i que, hem trobat a faltar poder aplicar algunes 

mesures d’acompanyament als alumnes. Tot i així, en nombroses ocasions els alumnes hi eren 

a les aules quan entraven a fer alguna millora i aprofitàvem per explicar en detall l’actuació 

que s’estava duen a terme. 

- Valorem satisfactòriament el profit que l’escola n’ha fet del projecte. L’escola ja tenia ganes i 

intencions de fer actuacions relacionades amb la sostenibilitat, i el programa Agenda 21 

Escolar Plus els ha donat el suport i l’empenta que necessitaven aquest curs. 

- Els objectius en aquest centre es focalitzen sobretot en les accions per reduir el consum 

d’aigua. S’haurien de substituir totes les cisternes, però de moment caldrà vigilar-ne l’estat de 

manteniment, ja que las avaries eleven molt el consum d’aigua.  


