
SOLARS 

Alba 

Ouail 

Maria 

Carla 

Víctor J 

Paula 

Daniel 

Erik 

Ilias 



LES NOSTRES TASQUES 
 
• Observar si per les finestres de la classe entra prou llum, i mirar 

amb la brúixola quina orientació tenen (nord-sud-est-oest). 



Registre vegades que s’abaixen les persianes o els tendals.  

Setmana d’estudi: del 18 al 24 de març de 2015   



• Mirar i anotar a la fitxa de registre la mida de les finestres, i 
també si tenim persianes, tendals, cortines, o altres mecanismes 
per controlar el pas dels raigs solars. 

 





 
• Fer un plànol de la classe i situar les persianes, cortines i tendals. 
• Respondre les preguntes que hi ha a la fitxa de registre, i també 

fer una enquesta als mestres.  

Escala   1:25                 4mm: 100mm  (Cada metre equival a 10 quadrats)  



REFLEXIONS 
 
• En general les classes estan molt ben il·luminades. 
• Sempre hi ha llums obertes que no són necessaris. No s’aprofita la 

llum solar. 
• Una de les coses que les classes fan malament és obrir els llums 

abans de pujar les persianes. 
• Hi ha professors que encenen llums i no és necessari. 
• Quan baixem al pati hi ha classes que deixen els llums oberts. 
• Durant la setmana d’observació hem vist algunes classes amb 

cortines i persianes baixades, quan no calia. 
• També a les classes hem vist que les mestres baixen les persianes 

perquè sinó hi ha reflexos a la pissarra. 
• A les classes d’Educació Infantil només els toca el sol a primera 

hora del matí. 
• A l’estiu es fan servir més els tendals, que ara quan fa més fred. 
• Els fluorescents del passadís podem encendre’ls tots o només dos 

terços. 
• En el vestíbul hi ha molta llum natural i es gasta llum artificial.  
• Els fluorescents del vestíbul van junts amb els dels passadissos. 
 



PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 
• No encendre els llums i aprofitar la llum solar sempre que es pugui. 

• Quan s’entri pel matí a l’escola, pujar directament les persianes. 
Nomenar un encarregat d’aula que ho faci. (Sovint s’encenen els 
llums i ja no es pensa a pujar les persianes). 

• No encendre llums quan hi hagi il·luminació suficient i no sigui 
necessari. 

• Tancar els llums quan se surti de l’aula: per anar a una altra classe, 
al pati, a casa... 

• Tenir les cortines tirades i les persianes pujades, quan molesti 
només una mica el sol. Així hi haurà claror suficient. 

• Demanar la instal·lació de plaques solars. 

 



IL.LUMINATS 

Ingrid 

  

Gabriel 

Hadi 

Ramon 

Alejandra 

Ángela 

Manel 

Laia 

Eliu 

Ismail 



LES NOSTRES TASQUES 
 
• Observar si tots els llums de la classe s’encenen amb un únic 

interruptor o amb més d’un. 
• Anotar al mural de l’auditoria les vegades que es fan servir els 

llums, i quins llums s’encenen. 



Registre vegades que es fan servir els llums, i quins llums s’encenen.  

Durant la setmana d’observació va estar bastant ennuvolat. 

Setmana d’estudi: del 18 al 24 de març de 2015   



 
• Fer un plànol de la classe i situar els llums. 
• Respondre les preguntes que hi ha a la fitxa de registre, i també 

fer una enquesta als mestres.  

Escala   1:25                 4mm: 100mm  (Cada metre equival a 10 quadrats)  



• Mirar i anotar a la fitxa de registre els diferents tipus de llums que 
hi ha a la classe i les seves potències, i quina quantitat n’hi ha de 
cada. 

 



REFLEXIONS 
 

• En general gairebé sempre les classes tenen les dues tires de 
fluorescents enceses.  

• A les hores del pati no sempre s’apaguen els llums de les classes. 

• Hem observat que E.I. gasta més llum durant la segona sessió.  
Tenen enceses les dues tires de fluorescents. 

• Hem vist que a C.I. durant la setmana d’estudi a la primera sessió 
normalment tenen les dues tires de fluorescents enceses. En canvi 
a altres hores tenen només una de les tires de fluorescents 
enceses. 

• A C.M. hem vist que 3r té enceses les dues tires. A 4t no sempre 
estan encesos els llums. També es queden encesos a l’hora del pati 

• A C.S., a 6è, encenen sovint els llums, en canvi a 5è no tant. 

• A les aules d’especialistes gairebé mai estan els llums encesos. 
Algunes perquè no hi ha ningú i d’altres perquè no cal.  

• A l’aula de música normalment sí que estan encesos, ja que es 
complicat obrir les persianes. N’hi ha moltes i petites. 

• El passadís d’E.I. és fosc i sempre hi ha d’haver els llums encesos. 
Al vestíbul no cal, però van  junts amb els del passadís. 

 



PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 
• Pujar les persianes per aprofitar millor la llum natural. 

• Avisar perquè arreglin de seguida les persianes que estan 
trencades. 

• Apagar els llums de les classes quan es vagi al pati, al migdia o 
quan no s’estigui a l’aula.  

• Tenir un encarregat d’apagar els llums de classe quan no calgui. 

• Marcar els interruptors de les classes amb un 1 i un 2 i encendre 
només la fila de fluorescents de l’interior de la classe quan no 
calgui més llum (interruptor 1). 

• Només en cas necessari encendre la tira  de fluorescents que està 
més  a prop de les finestres (interruptor 2).  

• Encendre 2/3 dels fluorescents del passadís i només si cal l’altre 
terç (ja es fa). 

• Separar els llums del passadís dels del vestíbul, de manera que hi 
hagi dues zones amb dos interruptors diferents (a la planta baixa i 
a la primera planta). 



ENDOLLATS 

Nabil 

Rafa 

Abril 

Ainhoa 

  

Ares 

Edgar 

Julieta 

Arnau 

Víctor V 

Lucas 



LES NOSTRES TASQUES 
 
• Observar els aparells de la classe: quants en tenim, quins fem 

servir i perquè, i com s’utilitzen. 



Registre de totes les vegades que es fa servir un aparell, i quin aparell és. 

Setmana d’estudi: del 18 al 24 de març de 2015   



• Mirar tots els aparells de la classe i anotar a la fitxa de registre 
perquè es fan servir i quina és la seva potència (o la seva intensitat). 

 



• Calcular la potència gastada durant una setmana. 



 
• Fer un plànol de la classe i situar els endolls i aparells connectats. 
• Respondre les preguntes que hi ha a la fitxa de registre, i també 

fer una enquesta als mestres.  

Escala   1:25                 4mm: 100mm  (Cada metre equival a 10 quadrats)  



REFLEXIONS 
 

• Les aules on hi ha grups (1r, 2n, 3r ...) gasten més energia que les 
altres, excepte l’aula d’informàtica. 

• A l’aula d’informàtica la gent que utilitza els ordinadors els deixen 
encesos quan acaben de treballar-hi. 

• Gairebé totes les classes tenen els ordinadors engegats durant les 
hores de classe, encara que no els facin servir. 

• També a vegades a l’hora del pati i a l’hora de dinar estan encesos. 

• Cicle Superior és el cicle que durant la setmana d’estudi ha 
utilitzat més energia. 

• A E.I. durant la setmana d’estudi no han fet gaire ús del canó. 

• A P5 estava espatllat l’ordinador i no l’han pogut utillitzar durant 
tota la setmana. Però si que l’utilitzen normalment. 

• Hi ha alguna aula que disposa de dos ordinadors en lloc d’un. 



PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

• Tenir encarregats de classe  que siguin els responsables d’apagar 
l’ordinador i el canó. 

• Posar un cartell a l’aula d’informàtica que recordi que s’han 
d’apagar els ordinadors. 

• A l’hora del pati apagar el canó  i l’ordinador, deixar-ho en stand-
by. 

• Posar regletes d’endolls que tinguin un interruptor per apagar els 
aparells. 

• Substituir els aparells vells per uns altres que gastin menys (de 
classe eficient A). 

• Instal.lar plaques solars al sostre de l’escola. 

 



CONFORTABLES 

Àlex 

Júlia 

Diego 

Marilia 

Agatha 

Andrea  

Zineddine 

Pahola 

Mohamed 



LES NOSTRES TASQUES 
 
• Mirar com són les finestres i si tanquen bé. 
• Anotar al mural de l’auditoria les vegades que s’obren les 

finestres, i quanta estona es queden obertes.  
 



Setmana d’estudi: del 18 al 24 de març de 2015   

Registre portes i finestres obertes 



 
• Mirar i enregistrar, a la taula de classe i/o a 

la fitxa de registre, la temperatura a 
diferents hores del dia, al llarg de la 
setmana d’estudi. 

 

Registre temperatura aula 



 
• Fer un plànol de la classe i situar els radiadors, portes i les 

finestres. 
• Respondre les preguntes que hi ha a la fitxa de registre, i també 

fer una enquesta als mestres.  

Escala   1:25                 4mm: 100mm  (Cada metre equival a 10 quadrats)  



REFLEXIONS 
 
• A informàtica la temperatura és més alta perquè els ordinadors 

produeixen calor. 

• Al primer pis, a la classe de 5è és on la temperatura ha estat més 
baixa durant tota la setmana. 

• A les classes d’ Educació Infantil la temperatura és més baixa que 
a les classes del primer pis. No hi toca tant el sol. 

• La caldera reparteix la mateixa calor a tota l’escola. No hi ha 
zones diferents per poder apagar en unes la calefacció si no cal. 

• Durant la setmana d’estudi com que encara fa fred hi ha poques 
finestres obertes i la calefacció ha estat funcionant. 

• La temperatura ha estat en general a totes les classes correcta 
(Hivern la temperatura de confort és entre 19º i 21º). 

 
 



PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 
• Regular els radiadors manualment, per això cal posar un 

mecanisme que permeti fer-ho: termostat o regulador. 

• Avisar a consergeria si es percep massa calor a la classe, per 
poder abaixar o parar la calefacció.  

• No obrir les finestres quan la calefacció està encesa. Sí, si és per 
ventilar la classe. 

• Posar un cartell a la porta de sortida cap al porxo, recordant que 
s’ha de tancar perquè no es perdi tanta calefacció. 

• A les 12.30 les portes i les finestres s’haurien de tancar, per no 
perdre calefacció. També a la sortida per la tarda. 

• Abans de Setmana Santa s’hauria d’apagar la calefacció, almenys 
en algunes aules o zones (dependrà del temps que faci). 

• Al principi de primavera aniria bé poder encendre només un 
radiador de cada classe. 


