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DOSSIER PER AL CAU  

3ra Sessió 25 de gener 
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1- Explicació de les accions fetes al Consell. 

Resum mes anterior 

Al iniciar la sessió els consellers/es van exposar el treballat al desembre, molts d’ells/es van 

portar les factures energètiques, les vam estar observant i comparant per subministres, 

també van explicar-se si eren escola Verda o no i si tenien luxometre a l’escola o entitat. Va 

ser realment molt interessant i volem agrair la vostra col·laboració en acompanyar els 

consellers/es en les seves cerques. 

Decisió d’estudi energètic 

Tot seguit vam analitzar tota la informació que teníem i ens va sorgir el dubte de com poder 

prendre decisions de millora que puguin servir per a totes les escoles i el CAU, amb les 

diferències que aquestes tenen, així que va sorgir la proposta de  

- o bé analitzar individualment cada escola i trobar el factor comú a totes  

- o bé posar-nos d’acord en què estudiàvem de cada escola per poder decidir una 

solució o millora que a totes anés bé. 

Per votació va sortir escollida la segona, fer un estudi energètic igual per a totes les escoles i 

CAU i a partir d’aquest decidir les mesures de millora per a totes igual. 

Consums d’anàlisis 

Un cop acordat això va sorgir un altre dubte, sobre què entrava dins l’estudi i què no. Les 

propostes van anar des de fer-ho en base a un sol subministrament, dos, tres o els quatre. 

També es va portar a votació i va sortir de fer els quatre consums, així que finalment l’estudi 

inclourà: 
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- Aigua 

- Llum 

- Gas 

- Soroll 

Decidit això ens vam organitzar per grups i cada grup va pensar els paràmetres d’estudi d’un 

dels consums. 

Tot seguit els vam posar en comú i vam acabar de consensuar com ho faríem per cadascun 

dels consums. 

Tant sols ens va donar temps de consensuar i per tant donar per bo dos dels quatre consums 

que són: 

Aigua i Llum.  

Els altres dos els treballarem el mes següent. 

2- Estudi energètic  

A continuació us presentem els factors concrets que el Consell ha decidit que necessita per 

poder fer un estudi de consum energètic per tal de poder-lo presentar a l’Ajuntament i poder 

decidir alguna mesura de millora per poder-la integrar de cara al curs vinent.  

Per aquest motiu els consellers/es necessiten de la col·laboració dels seus companys/es i de 

l’equip de CAPS. Moltes de les coses que necessitem analitzar comporten la col·laboració de 

tots/es. 

De moment durant aquest mes les mesures seran dirigides tant sols a dos dels consums: llum i 

aigua.  

2.1- Aigua  

ESPAIS D’ESTUDI 

Per fer l’anàlisi primer de tot és important que escolliu un espais cregueu que sigui 

representatiu pel consum d’aquest subministrament i que vagi bé poder fer les accions 

proposades. 

UNITAT DE MESURA 

Un cop escollit els espais d’estudis cal mesurar els cl que surten en cada moment que es fa 

servir, imaginem que poden sorgir tres escenaris: 

a) Aixetes de polsador. Contar els cl per cada polsada 

b) Aixetes de monomando. Contar els cl per cada minut. En aquest cas a la taula de 

consum haurem d’anotar el temps que hem trigat en obrir i tancar l’aixeta. 
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c) Cisternes de lavabos. Mesurar la capacitat de la cisterna per saber 

aproximadament quin consum té o preguntar-li al conserge. Normalment les 

cisternes acostumen a ser de 3 o 5 litres. 

EINA DE RECOLLIDA DE DADES 

Us presentem la graella per poder mesurar el consum d’aigua que fem en una setmana.  

Aquesta graella la trobareu al final del document. 

Cal penjar la graella en l’espai que heu escollit per l’estudi i cada vegada que una persona faci 

servir l’aixeta o la cisterna cal que anoti una ratlleta. Al final de la setmana aquesta es recull i 

es portarà al consell per ser analitzada.  

Si ho desitgeu també podeu fer vosaltres el càlcul en cl i així ja portar els resultats. 

2.2- Llum 

ESPAIS D’ESTUDI 

Per fer l’anàlisi primer de tot és important que escolliu un espai de l’escola diferents que 

cregueu que sigui representatiu pel consum d’aquest subministrament i que vagi bé poder fer 

les accions proposades. 

EINA DE RECOLLIDA DE DADES 

GRAELLA D’HORES DE CONSUM 

Us presentem la graella per poder mesurar el consum de llum que fem en una setmana.  

Aquesta graella la trobareu al final del document. 

Cal penjar la graella en l’espai que heu escollit per l’estudi i cada vegada que una persona 

encengui un aparell o interruptor cal que anoti l’hora i quan s’apagui l’hora de tancament. Al 

final de la setmana aquesta es recull i es portarà al consell per ser analitzada.  

Si ho desitgeu també podeu fer vosaltres el càlcul en cl i així ja portar els resultats. 

MOLTES GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ! 

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el bloc, el telèfon o 

el correu electrònic. 

mpinuelo@montcada.org / 617453883 

Atentament. 
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 GRAELLA CONSUM D’AIGUA 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Aixeta 1  
 
 

    

Aixeta 2  
 
 

    

Aixeta 3  
 
 

    

WC  
 
 

    

 

ESPAI D’ESTUDI: 

CL AIXETA 1:                                                           CL AIXETA 3:                                CL WC: 

CL AIXETA 2: 
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 GRAELLA D’HORES DE CONSUM ELÈCTRICS 

 Aparell Potencia (KW) Nombre d’aparells Hores dia 

Enllumenat Bombeta de baix consum 7-32   

Fluorescent 9-58   

Bombeta halògena 20-500   

Bombeta incandescent 40-200   

Audiovisual Televisor 150-400   

Ordinador 150-300   

DVD 80-200   

Canó projector 60-250   

Pantalla digital 100-300   

Altres Estufa elèctrica 600-2500   

Ventilador 400-2000   

Cuina Escolar Nevera petita 150-200   

Congelador 1000-3000   

Combi petit 200-425   

Rentadora 2000-3000   

Assecadora 2500-3000   

Rentavaixelles 3500-10000   

Cuina elèctrica 3500-7000   

Forn elèctric 800-5000   

Microones 500-1000   

 


