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En el gràfic de consum energètic es pot veure que
ha augmentat el consum d’electricitat mes del
doble. El consum del gas també ha augmentat
respecte a 2016 i s’ha igualat amb el registre que es
va fer el 2015.
També es pot observar que de 2015 a 2016 va
baixar el número d’emissions de CO2, però hem
tornat a consumir aproximadament el mateix durant
l’any passat, el 2017.

ENQUESTES
Comparació dels anys 2016
i 2017

ENQUESTES

Preguntes
1. Creus que al centre hi ha preocupació per no malgastar energia?
2. Penses que els alumnes s’esforcen per no malgastar energia?
3. I els treballadors del centre (professors, servei de neteja, etc.)?
4. Quan s’espatlla una làmpada, radiador o escalfador d’aigua,
s’arregla ràpid (si) o poden passar setmanes sense que es resolgui
l’avaria (no)?
5. Quan s’acaben les classes s’apaguen sempre tots els llums i
aparells?
6. Hi ha dies en què arribes aviat al matí i hi ha molts llums encesos
sense motiu?
7. A l’hivern, a vegades passes calor a classe a causa de la calefacció (o
bé cal obrir finestres de tant en tant)?
8. A classe es solen pujar les persianes per aprofitar la llum del sol?
9. Creus que es fa un ús indegut de l’energia en alguna activitat?
10. Fas quelcom per disminuir el consum energètic?

ENQUESTES
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2. Penses que els alumnes
s’esforcen per no malgastar
energia?
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3. I els treballadors del centre
(professors, servei de neteja,
etc.)?
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4. Quan s’espatlla una làmpada, radiador o
escalfador d’aigua, s’arregla ràpid (si) o
poden passar setmanes sense que es
resolgui l’avaria (no)?
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5. Quan s’acaben les classes s’apaguen
sempre tots els llums i aparells?
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6. Hi ha dies en què arribes aviat al
matí i hi ha molts llums encesos sense
motiu?
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7. A l’hivern, a vegades passes calor a
classe a causa de la calefacció (o bé
cal obrir finestres de tant en tant)?
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8. A classe es solen pujar les
persianes per aprofitar la llum del
sol?
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9. Creus que es fa un ús indegut de
l’energia en alguna activitat?
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10. Fas quelcom per disminuir el
consum energètic?
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Conclusions
 Els alumnes amb comparació a l’any passat
son més conscients de que hi ha més
preocupació per part del centre i dels
treballadors per no malgastar energia,
encara que per parts dels alumnes no ho
veuen igual.
 També veuen una millora a l’hora
d’apagar les llums quan sortim encara
que hi queden moltes enceses pel matí
quan arribem.


Aquest any els alumnes han passat més
calor a l’hivern per culpa de la calefacció i
s’han obert més les lames per aprofitar la

Conclusions
 Encara que diuen que en general els alumnes
fan feines per disminuir energia, pensen
que hi ha molta que es malgasta de forma
innecessària a les activitats.
 Podríem concluïr dient que encara que aquest
any hem augmentat el consum, som més
conscients.

ENTREVISTA
A la directora – Fina García

1. D’on ve l’ electricitat que utilitzem al centre? Nosaltres tenim la companyia distribuïdora
comercial, però d’on ve?
Nosaltres tenim la companyia distribuïdora, el comercial, …, però d’on ve tota la xarxa està
interconnectada i no podem dir exactament quin percentatge ve d’una central nuclear o d’un parc
eòlic. I les companyies elèctriques del centre no són triades pel centre sinó que les tria el
departament d’ensenyament.
2. A la xarxa de l’institut tenim elements elèctrics de baix consum?
Sí, i continuem canviant els fluorescents per fluorescents LED, però ho estem fent de mica en
mica.
3. Existeix algun sistema de regulació de la intensitat?
La mateixa lluminària no té una regulació per si mateixa sinó que nosaltres il·luminem segons
quines zones tenint en compte l’hora del dia i les necessitats.
4. Quines operacions de manteniment es fan? Cada quant?
Aquí tenim contractada una empresa de manteniment elèctric que anualment supervisa que tot el
sistema estigui bé, a part tenim una empresa externa que també certifica que tota la instal·lació
elèctrica de baixa tensió estigui correcte i en aquest cas ens diuen que s’ha de canviar. Per això
cada any anem canviant algun element que s’ha quedat obsolet, no funciona o està en desús.

5. A què va ser degut l’augment de despesa en l’àmbit elèctric?
Va ser degut al fet que es van endollar punts de calefacció en diferents punts del centre, però
part del problema és degut a que la calefacció s’ha pogut quedar encesa al llarg de la nit
inclús al cap de setmana, d’altra part també trobem que els ordinadors no s’apaguen sinó que
es deixen en stand-by creant una despesa energètica molt important.
6. Durant els últims anys hi ha hagut fuites importants?
Als últims anys no trobem cap fuita elèctrica.
7. Existeixen problemes a causa dels hàbits de l’alumnat?
Trobem el problema a l’hora d’encendre els llums que de vegades no sabem quin és quin i
acabem encenent els tres i apagant dos, això genera grans despeses, per part dels
professorats trobem el gran problema de deixar els llums encesos pensant que després
vindran mes classes quan a lo millor a aquella aula no es fa més classe, deixant la llum
encesa durant tot el dia, i això gasta molt però s’estan fent canvis a fluorescents de baix
consum.
8. Es tenen en compte els aspectes econòmics en el consum d’electricitat?
Si, estem buscant il·luminaria de baix consum.

9. Alguna empresa externa supervisa el consum del centre?
Si, com a escola verda tenim a l’Institut Català de la Tecnología que ens fa un control anual de tots
els serveis però en resum ens diuen si hem augmentat però és el que fem nosaltres però en
paral·lel.
10. Com es pensa reduir el consum de l’any vinent ?
Farem una campanya per, com a mínim, quan s’engegui un calefactor elèctric quedi apagat quan
no s’estigui usant.
11. Creus que els alumnes/professors han pres consciència de les últimes propostes de
millora?
Per un professor el mes important es que pugui donar la classe en condicions, lo altre és
secundari. Primer intentem garantir unes condicions mínimes i després ja intentarem reduir el
consum i la despesa d’energia.
12. Tenint en compte el resultat de la lectura anual d’energia, creus que aquesta lectura
afectarà alguna de les auditories o a l’ISO?
No ja que a l'haver presentat una incomoditat envers la nostra despesa d'energia no ens suposa
cap motiu per perdre l'ISO. El problema el tindríem si tinguéssim una despesa molt elevada i no
féssim res per canviar-ho.

Conclusions


Gràcies a aquesta entrevista podem concloure que al centre s'està

intentant canviar, a poc a poc, els elements d'il·luminació com fluorescents per
uns de baix consum i que provocarà una millora en el consum d'electricitat.



En canvi una de les situacions que hem d'anar amb compte és de no

deixar encès ni el projector ni llums quan s'acaben les classes, ja que pot ser
que en aquesta habitació no hi torni a haver classe fins a l'endemà.

També destaquem l'augment que hi ha hagut en aquest any, a part
dels electrodomèstics encesos, ho atribuïm al fet d'haver endollat la
calefacció en molts punts del centre pel fet que alguns dels radiadors
no escalfen molt.

TIPUS D’ILUMINACIÓ AL CENTRE
Tipus

Quantitat

Potència (W)

Bombetes incandescents

3

68

Fluorescents

228

58

Bombetes de baix consum

45

30

Focus halògens

10

240

TOTAL

286

396

COMPROVACIÓ DE
L’ILUMINACIÓ PER AULES
Aules amb les llums enceses
101

Sala de guàrdia

102

103

117

114

116

110

115

112

205

009

007

010

008

Secretaria

Despatxos

Coordinació

Audiovisuals

Consergeria

Vestíbul

Cantina

207

004

005

003

002

001

Biblioteca

8 de Maig a les
9’05h
Fa sol

TOTAL AULES ENCESES
29 aules de 42

PROPOSTES DE MILLORA – L’any 2017
MILLORA

RESULTAT

No encendre les llums si la llum solar és
suficient.

Segons les enquestes, s’aprofita la llum
solar obrint les lames però tot i així
seguim tenint moltes llums enceses

Intentar disminuir les despeses, ja que
han augmentat bastant

No s’ha aconseguit reduir les despeses,
ja que han augmentat al voltant d’un
84%, dada molt negativa

Substituir les llums tradicionals per
llums amb tecnologia LED per reduir el
consum

Tot i que hi ha molt poques llums
tradicionals no s’ha assolit aquesta
proposta

Tancar les llums dels passadissos a les
hores de classe

S’ha aconseguit reduir el nombre de
llums enceses als passadissos però
encara es podria reduir més.

PROPOSTES DE MILLORA – Anàlisi i propostes
 Encara que hem reduït el consum hem vist que hi ha llums que hi
queden enceses al abandonar la classe i si es millorés això
reduiríem mes el consum.
 Seguim insistint en substituir les llums tradicionals per llums a
LEDs.
 A l’hivern n’hi ha dies que la calefacció no es necessària, per a això
proposem encendre-la només als dies necessaris i a les classes
ocupades.
 Tancar la llum dels passadissos quan és l’hora de classe.
 Fer més ús de la llum solar.

PROPOSTES DE MILLORA – Despesa elèctrica i de gas

 Canviar les lames per cortines.
 Canviar les llums per LED.
 No encendre la calefacció en les
aules buides.
 Un dia al mes que no s’encenguin
les llums en tot els edificis.

CONCLUSIÓ
Gràcies a les gràfiques de consum podem veure que
aquest any hem utilitzat molta més energia que
l’any passant. Eliminant la millora que havíem fet i
arribant a superar el consum de l’any 2015. Al gas
podem trobar la mateixa situació.
A les enquestes podem veure que hi ha augmentat
la preocupació i conscienciació dels alumnes,
encara que queden cosses a millorar.
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COMPARACIÓ DE RESIDUS
EN LITRES

Total
(2015)291524
(2016)218099
(2017)233560

o Conclusió

Variació
15/16
Variació
16/17

Blau

Verd

Groc

Orgànic
a

Rebuig

Roig

L/ Alumne

23%

37%

61%

61%

6%

39%

21%

19%

9%

27%

76%

4%

1%

5%

❑ Els residus del contenidor Blau i Rebuig no ha disminuït massa, ja que només hi
ha un 4/2% de diferència respectivament.
❑ Els residus del contenidor Verd, Orgànica, Groc i Roig ha augmentat molt en
comparació de l’anterior.
❑ Els litres de residus generats per alumne han disminuït en comparació amb el
darrer any.

COMPARACIÓ DELS CRITERIS
D’ACCEPTACIÓ

ANY

TOTAL

L/ALUMNE

ALUMNES

2015

291.524

287,4

1014

2016

218.099

219,8

992

2017

233.560

230,7

1012

o Conclusió
➢ Els criteris d’acceptació són d’un 5%, que és el màxim dels criteris, i aquest
any són d’un 5% que són el màxim dels criteris, vers l’any anterior s’han
produït més quantitat de residus, tot i així s’ha reciclat més.
● 2016: 1,09 kg/alumne de paper blanc i 0,48 kg/alumne de paper reciclat.
Total: 1,57 kg de paper per cada alumne
A més, s’han utilitzat un 0,01 tòners per alumne i un 0,002 de cartutxos de tinta
per alumne
● 2017: 0,52kg/alumne de paper blanc i 0,48kg/alumne de paper reciclat
Total: 1kg de paper per cada alumne
També s’han utilitzat 0,01 tòners per alumne i 0,009 cartutxos de tinta per
alumne.

COMPARACIÓ DELS
RESIDUS DEL LABORATORI
LABORATORI

2015

2016

Grup I: Dissolvents
halogenats

0 Kg

0 Kg

Grup II: Dissolvents
no halogenats

1Kg

1Kg

Grup III: Dissolucions
aquoses

3 Kg

6 Kg

Grup IV: Àcids
Grup V: Bases
Grup VI: Especials

5Kg
4Kg
0 Kg

2 Kg
2 Kg
0 Kg

2017
3kg
0kg
8kg
5kg
4kg
0kg

o Conclusió
◻ Els residus dels dissolvents halogenats s’havien
mantingut els darrers anys però ha augmentat a 3kg.
◻ Els dissolvents no halogenats ha disminuït a 0kg.
◻ Les dissolucions aquoses han augmentat durant els
últims anys, i aquest, 2Kg més que l’any passat.
◻ Els àcids han tornat a augmentar a 5kg igual que els
anys anteriors al 2016, que va baixar a 2kg.
◻ Les bases també han augmentat a 4kg i per tant no
han baixat en comparació al 2016.
◻ Els residus especials es mantenen en 0Kg.

MATERIAL ESCOLAR
MATERIALS

2015

2016

2017

PILES

20L

20L

20 L

FLUORESCENTS

10 unitats

10 unitats

10 unitats

MOBLES

4 taules de
professor, 7 perxes i
88 cadires d'alumnes

MATERIAL
INFORMÀTIC

5 monitors i 1 torre

FERRITJA

460 kg

1 taula d'alumne, una
pissarra vileda i 1
18 taules grans, 3
normal, 2 perxes, 1 tamborets, 3 cadires de
cadira de profe,
professor, 1 cadira
1cadira d’alumne i 8
d'alumne 503 kg
tamborets

5 monitors

7 monitors
i 2 torres

620 kg

740 kg

o Conclusió
❑ Els residus provinents de les piles d’aquests tres darrers anys, s’ha
mantingut constant igual que la quantitat de fluorescents.
❑ Hem pogut observar una gran reducció, en els desfets
immobiliaris, en 2016:
•
•
•
•

Només es llença una cadira del alumnat (en 2015, 88)
S’aboquen 8 tamborets, una pissarra de Vileda i una altra normal
No es llença cap taula del professorat
S’aboquen dues perxes i una taula del alumnat

❑ Tot i la reducció de material informàtic entre 2015 i 2016, el 2017
hi ha hagut un increment de les despeses.

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA
1. El centre s'ha responsabilitzat en la gestió de materials i residus? Com?
Sí, en part l’auditoria que és un estudi anual sobre aquesta qüestió és una prova
d’això i com escola verda que som requereix una implicació en aquests temes per no
fer malbé el medi ambient. S’aconsegueix mitjançant la separació selectiva dels
residus i la minimització d’aquests en el dia a dia de l’institut.
2.

A l'hora de fer una compra, s'estableixen criteris? Es respecten, es revisen i us
esforceu per fer-ho de manera sostenible?
Sí, nosaltres mirem, a l’hora de fer una compra, per exemple, que sigui paper reciclat,
tot i que no tot pot ser reciclat ja que la tinta no es conserva bé, també mirem el
tractament que ha tingut. Sempre busquem un objecte que tingui la vida útil més
llarga, per així comprar la meitat dels materials i reduir d’aquesta manera els residus.

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA
3.

De quina manera s'encarrega el centre de reduir residus i després reciclar-los?

Tenim per tota arreu la recollida selectiva, i es l'ajuntament el que ve i fa el reciclatge
general del poble. És a dir els contenidors dels color. Aquí en el centre tenim petits
contenidors de colors. I desprès hi ha residus especials que els tractem nosaltres, que es
un contenidor vermell, és a dir, on es posa els residus tòxics (dels materials del taller i
del laboratori).
4.

Què es fa amb els materials acumulats al centre, om per exemple els diaris?

En el cas del diaris normalment els docents i els alumnes se’ls porten per llegir-los i
els que es queden a l’institut els reutilitzem en diferents ocasions, com ara en les
classes de plàstica (on es fa servir la pintura). Com amb aquest cas intentem fer el
mateix amb la resta de residus per malgastar el mínim possible.

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA
5.

El centre s'ha encarregat del seu nivell educatiu per minimitzar les
despeses?

Sí, cada dos anys, fem que a l’hora del pati els alumnes recullin els residus per
després acumular-los per fer una foto i conscienciar de tot el que s’acumula o es
produeix en tres hores. També es treballen en diferents diades la producció de
residus que hi ha i a més a més, es treballa en diferents matèries.
6.

Que s'utilitza per reduir la utilització de nous llibres de text?

Dons vam mirar pàgines o formes per reutilizar de forma econòmica el material a
partir de la crisis que es va produir en el 2012.

o Conclusió
En conclusió, hem deduït a partir de l’entrevista amb la directora que
el centre té un gran interès a reduir els residus i fa el possible per
fer el correcte amb els que inevitablement es generen. Que hi ha
més d’una política al respecte i tallers de conscienciació per
ensenyar als alumnes la importància del reciclatge per mantenir el
medi ambient.

ENQUESTA A L’ALUMNAT

1. Saps si al nostre centre es fan
campanyes de recollida selectiva de
residus?
Augment (2,84%):
- Aquest increment és
degut a que s'ha
proporcionat a
l'alumnat més
informació sobre el
tema.

Total respostes: 590

Total respostes: 425

2. Al centre es fan
campanyes per reduir
residus?
Disminució (4,67%):
- Creiem que és
perquè s'ha donat
menys informació
que als darrers anys.

Total respostes: 573

Total respostes: 418

3. A les tutories parleu de
recollida selectiva?
Disminució (0,01%):
- El percentatge s'ha
mantingut quasi
igual que l'any
passat. Per tant, no
hi ha hagut una
millora notòria en
aquest aspecte.
- S'ha de continuar
conscienciant més a
l'alumnat en les
hores de tutoria.

Total respostes: 588

Total respostes: 423

4. A casa feu recollida
selectiva de residus?
Augment (6,6%):
- Hi ha hagut més
conscienciació sobre
els problemes que pot
causar no reciclar.

Total respostes: 586

Total respostes: 424

5. Al centre es fa recollida
selectiva de residus?
Augment (3,24%):
- Aquest resultat ens
mostra que aquest
darrer any els
alumnes han pres
consciència de certes
accions que fa el
centre per reciclar.

Total respostes: 577

Total respostes: 422

6. És més importat recollir
selectivament
que reduir residus?
Augment (3.15%):
- Tenen
coneixements. Encara
que el percentatge
del ‘’sí’’ hauria
d’augmentar més.

Total respostes: 584

Total respostes: 423

7. Teniu coneixements de que a l'
institut fem cada any una anàlisi
dels residus recollits?
Augment (6,02%):
- Els alumnes no
estan prou
assabentats dels
anàlisis dels residus
que es fan a l’institut,
ja que més de la
meitat dels alumnes
enquestats, no ho
sabien.

Total respostes: 587

Total respostes: 422

8. Sabeu que les dades es pengen
a la web del centre i es
publiquen a la revista?
Augment (7,33%):
- No compren la revista
- No s'assabenta del
que està penjat a la
web

Total respostes: 588

Total respostes: 423

9. Sabeu el que heu d'abocar
als diferents contenidors?
Disminució (6,77%):
-En comparació amb
l’any passat hi ha
menys alumnes que
no saben que tenen
que avocar a cada
contenidor

Total respostes: 588

Total respostes: 422

10. Utilitzes els contenidors
de forma adient?
Disminució (5,07%):
- El percentatge dels
alumnes que no saben
utilitzar els contenidors
de forma adient ha
augmentat respecte els
anys anteriors.

Total respostes: 589

Total respostes: 425

o Conclusió
◻ Respecte l’any passat, hi ha més alumnes, que estan assabentats de les
campanyes de reciclatge que fa l’institut.
◻ Els alumnes, en comparació a l’any passat, estan millor informats dels
projectes d’escola Verda que té l’institut. Encara que hi ha un gran
percentatge d’alumnes que no estan prou informats.
◻ Un 5.07% més d’alumnes, en comparació amb els anys anteriors, no sap la
funció de cada contenidor, i això suposa un problema, ja que saber això,
és bàsic per reciclar.

PROPOSTES PER REDUIR
RESIDUS
❖ Tenir cura del material escolar pensant en les futures generacions.
❖ Conscienciar més a l’alumnat, parlar més a tutories sobres aquest tema, fer més
xarrades...
❖ Posar més papereres de reciclatge per tot l’institut.
❖ Portar l’esmorzar en una carmanyola o en una bossa reciclable, en comptes
d’utilitzar paper d’alumini.
❖ Utilitzar les dues cares d’un full per estalviar paper.
❖ Utilitzar cantimplores o bidons en comptes d’ampolles de plàstic.
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1. PROCEDÈNCIA DE L’AIGUA DE SANT
BOI
L’aigua que arriba a Sant Boi procedeix de les Aigües de Barcelona
 on s'abasteix de diferents recursos d'aigües:
- Superficials
provinents de les conques del riu Llobregat i
Ter.
- Subterrànies
concentrades a l'aqüífer del delta del riu
Llobregat i en menor mesura del riu Besòs.
- Marines
provinents del tractament de dessalinització
de la Instal·lació de Tractament d'Aigua

 L'aigua de la conca del Llobregat es potabilitz

les
 → estacions de tractament d'aigua potable (ET

de Sant Joan Despí i d'Abrera.

L'aigua provinent del riu Ter es potabilitza

→ a l'estació de tractament de Cardedeu.

A la conca del riu Besòs només s'extreu aigua
subterrània de l'aqüífer,
 → que es potabilitza a l'estació de tractament
Besòs.

2. COMPARACIÓ DEL CONSUM D’AIGUA
AL CENTRE
2.1 Aigua consumida al centre
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 Com podem observar als gràfics, el consum d’aigua al centre:

- 2015 va ser entre 1180 m3
- 2016 va ser entre 697 m3
- 2017 va ser entre 1130 m3
 Així podem comprovar que el consum d’aigua per alumne
ha disminuït respecte el 2015 i el 2016 en 483 m3
i, en canvi, ha augmentat notablement respecte el 2017,
concretament 433 m3

Criteri d’acceptació
Respecte
2016 (m3)
Consum al
697
centre
Consum
0,70
per
alumne

Respecte Percentatg
2017 (m3)
e (%)
1130
1,12

62

 El consum d’aigua del 2017 respecte el 2016 ha augmentat un 62%.

Cal destacar que ha estat degut a una fuita d’aigua que no es trobava.
El color vermell ens indica el % d’augment.

3. ENQUESTES
Gràfic general de respostes
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3. ENQUESTES
1. Penses que al centre hi ha
preocupació per no malgastar
aigua?
SI NO

2. Penses que els teus
companys/es
s’esforcen per no malgastar
aigua?
SI NO

25.68%

34.66%
65.34%

Total
respostes: 479
S’observa
que
2
terços
aproximadament dels alumnes
estan
informats
sobre
la
conscienciació del centre per no

74.32%

Total respostes:
475
Caldria
augmentar

aquest
baix
percentatge d’alumnes que no estan
conscienciats en quant a l’estalvi
d’aigua, ja que és un aspecte realment
important tant pel mediambient com

3. I els treballadors del centre
(professors, servei de neteja, etc.)?
SI

NO

4. Quan s’espatlla una aixeta, dutxa
o escalfador d’aigua, s’arregla ràpid
(A) o poden passar setmanes sense
que es resolgui l’avaria (B) ?
SI NO

23.58%
52.12%

47.88%

76.42%

Total
respostes: 475
En aquest cas, la majoria pensa
que els treballadors estan més
conscienciats
sobre
l’estalvi
d’aigua. Per tant, la major part
del problema recau en els

Total respostes: 472
Comprovem que hi ha una controvèrsia
bastant equitativa de l’alumnat, tot i
que guanya lleugerament el NO. Així
concloem que s’hauria d'escurçar el
temps de reparació i invertir més en

5. Observes sovint que hi ha aixetes
obertes o mal tancades?
SI

NO

6. Trobes de forma habitual restes de
menjar o brutícia abocada als vàters o a
les aigüeres dels rentamans?
SI NO

29.68%
49.58%

50.42%

70.32%

Total respostes:
475
Positivament, en aquesta pregunta
guanya el no.
No obstant, el fet de que un petit
percentatge d’alumnes afirmi que sí hi
ha aixetes obertes indica que caldria

Total respostes: 474
Els resultats ens informen de que sí hi
ha brutícia als lavabos. Per tant,
hauríem de prendre consciència i ser
més polits, tant pel bé comú de tots
com per facilitar el treball al personal

7. Creus que es fa un ús indegut
de I'aigua en alguna activitat?
SI

NO

8. Penses que estalviar aigua és
important?
SI

NO

8.25%
39.28%
60.72%

Total respostes:
471
Pel que fa al 39% d’alumnes que
afirmen que sí, caldria prendre
consciencia de la importància de
l’estalvi
d’aigua
i
canviar
completament aquest aspecte.

91.75%

Total respostes:
473
D’un total de 473 persones, un 92%
pensa que estalviar aigua és
important, però hi ha un petit
percentatge (8%) que pensa el
contrari. En definitiva, els resultats

9. Al Centre s'estalvia aigua?
SI

NO

10. Creus que es podria millorar el
consum d’aigua en alguna activitat?
SI

NO

22.13%

29.85%
70.15%

Total respostes:
469
Concloem que la majoria dels
participants creuen que sí
s’estalvia aigua a l’institut, tot i
que caldria informar millor a la
resta sobre les campanyes del

77.87%

Total respostes:
470
Pel que fa al 22% que afirma que sí es
podria millorar el consum d’aigua,
seria convenient recollir propostes de
millora i així estalviar més aigua.

4. MESURA DEL
CABAL DE LES
AIXETES
Vam comprovar el volum d’aigua que
sortia de les aixetes en:
 Edifici Nou
 Edifici Vell
 Pati

EDIFICI NOU
PLANTA 0
LAVABOS

NOMBRE D’AIXETES VOLUM D’AIGUA
ALS LAVABOS
-Aixeta 1
-Aixeta 2
-Aixeta 3
-Aixeta 4

*1,100 mL
*1,200 mL
1,000 mL
900 mL

-Aixeta 1
-Aixeta 2
-Aixeta 3
-Aixeta 4

*1,500 mL
1,000 mL
900 mL
*1,200 mL

PROFESSORA -Aixeta 1
T
-Aixeta 2

*1,300 mL
*1,200 mL

NOIS

NOIES

(*) Aquests valors són
aquells que superen el
límit establert.
En aquest cas, el límit
és de dos gots de
precipitats
(1000 mL).

EDIFICI VELL
PLANTA 1
LAVABOS

NOMBRE D’AIXETES
ALS LAVABOS

VOLUM D’AIGUA

NOIS

-Aixeta 1
-Aixeta 2
-Aixeta 3
-Aixeta 4

*1,100 mL
1,000 mL
800 mL
1,000 mL

NOIES

-Aixeta 1
-Aixeta 2
-Aixeta 3
-Aixeta 4

1,000 mL
*1,200 mL
800 mL
*1,100 mL

PROFESSORAT -Aixeta 1
-Aixeta 2
-Aixeta 3
-Aixeta 4
-Aixeta 5
-Aixeta 6
-Aixeta 7

*1,600 mL
1,000 mL
600 mL
300 mL
500 mL
*1,100 mL
*1,300 mL

(*) Aquests valors són
aquells que superen el
límit establert.
En aquest cas, el límit
és de dos gots de
precipitats
(1000 mL).

EDIFICI VELL
PLANTA 2
LAVABOS

MIXTE

NOMBRE D’AIXETES
ALS LAVABOS
-Aixeta 1
-Aixeta 2

-Aixeta 1
PROFESSORA -Aixeta 2
T

VOLUM D’AIGUA

1,000 mL
800 mL

900 mL
700 mL

PATI
TIPUS DE WC, VESTUARIS I
FONT

VOLUM D’AIGUA
(mL)

WC NOIES

1.- 500 ml
2.- 1,600 ml*

WC NOIS

1.- 1,600 ml *
2.- 2,000 ml*

VESTUARIS NOIES

1.- 1100*
2.- 1200*

VESTUARIS NOIS

1.- 1500*
2.- 1200*
1.-750

FONT

(*) Aquests valors són
aquells que superen el
límit establert.
En aquest cas, el límit
és de dos gots de
precipitats
(1000 mL).

EDIFICI NOU
Tipus de WC

WC NOIES

WC NOIS

WC PROFES

MODULS
PLANTA 1

MODULS
PLANTA 2

1.- 600 mL
2.- 700 mL

1.- 1,500 mL*
2.- 1,300 mL*

1.- 1,700 mL*
2.- 1,600 mL *

1.- 1,500 mL*
2.- 1,500 ml*

1.- 1,300 mL *
2.- 1,500 mL *

(*) Aquests valors són
aquells que superen el
límit establert.
En aquest cas, el límit
és de dos gots de
precipitats
(1000 mL).

Conclusions de les
mesures
 Comparant els resultats obtinguts

amb els de l’any passat, el cabal
d’aigua

és

aproximadament

el

mateix.

 Només podem apreciar un augment

a la planta 0 i 1 de l’edifici vell, el
qual hauríem d’intentar reduir.

5. ENTREVISTES
5.1 Entrevista a la directora: Fina García

 El centre té en compte els estalvis i les optimitzacions en el consum

d'aigua?
Sí, controlem el consum energètic (gas, electricitat i aigua) cada 15 dies.
 La direcció està informada de quanta aigua es consumeix?

Trimestralment es passen les dades del consum de tots els serveis i fem
un anàlisi comparant amb anys anteriors per veure si el consum es
manté o no.
 Per tant, la direcció és conscient d'un augment o disminució del

consum?
Sí, en condicions normals es mira cada 15 dies, a diferència de si es

 Es fan estudis per comparar el consum d'aigua entre altres centres?

No, ja que no hi ha una xarxa ni una base de dades de centres que posin en comú el
seu consum. No obstant, l’Institut català de l’energia sí que controla i compara el
consum de tots els centres de Catalunya. Concretament, el nostre centre està força bé
pel que fa a la comparació.
 La direcció fa que en el currículum s'incloguin aspectes relacionats amb l'aigua en

alguna matèria?
Més que la direcció, el comitè ambiental, format pels professors dels departaments
(ciències, tecnologia, socials, etc.) de tot el centre que fan les programacions que
inclouen aspectes ambientals.
 Hi ha alguna campanya per sensibilitzar sobre el tema de l’aigua? Quina?

La diada de l’aigua, on es realitzen activitats i exposicions per conscienciar a l’alumnat.
A més, es treballen temes relacionats amb l'aigua a primer, al treball de síntesi de
segon, a les auditories de primer de batxillerat, en assignatures com ciències de la

 La direcció sap el preu que paga per cada metre cúbic d'aigua?

Sí, es té en compte en les factures.
 Quina és la política del centre en relació amb el consum d’aigua?

Com a escola, estalviar, per temes mediambientals i econòmics. Per exemple, a les aixetes de
l'escola hi ha polsadors i les cisternes no estan plenes del tot per així deixar caure menys aigua.
 Ens han comentat que aquest any ha tingut lloc una fuga d'aigua. Quines conseqüències

ha comportat?
Vam tenir una fuita el curs 2016-17, de la que el centre es va adonar quan van detectar un
notable augment en el consum d’aigua. Va ser tant complicada de localitzar que es va trigar
dos mesos, del febrer al maig. Es va trobar realitzant cates per delimitar la zona, en una
canonada d’un antic lavabo que actualment és un magatzem.
 Quines mesures s’han pres per solucionar aquest problema?

S’han posat claus de pas en cada lloc on es produeix una bifurcació de les canonades, de
manera que si es tornen a tenir fuites es poden tancar zones determinades del centre.

CONCLUSIONS
 A partir de l’entrevista a la directora podem concloure que el nostre institut està

totalment informat de l’aigua que consumim i del seu preu per metre cúbic, ja que cada
15 dies revisen possibles irregularitats en el consum. Si té lloc alguna, es duen a terme
lectures diàries.
 Gràcies a això, aquest any s’ha pogut detectar un notable augment. Es tractava d’una

fuita d’aigua en una canonada d’un antic lavabo, actualment un magatzem, que va
resultar molt complicada de localitzar i es van trigar dos mesos, del febrer al maig.
Aquest fet explica el considerable increment del consum d’aigua que hem registrat
realitzant aquesta auditoria.
 En quant a comparacions, el consum d’aigua es compara amb anys anteriors. A més,

segons l’Institut català de l’energia, el nostre centre el manté força bé.
 Pel que fa a la conscienciació de l’alumnat sobre el tema de l’aigua, destaca la campanya

de la diada de l’aigua, on es duen a terme activitats i exposicions.
 Com a escola verda, mantenim una política en relació amb el consum d’aigua. Per tal
d’estalviar, per temes mediambientals i econòmics, a les aixetes hi ha polsadors i les
cisternes no estan plenes del tot, per deixar caure menys aigua, per exemple.

5.2 Entrevista al cap de manteniment: Modesto
 Quines operacions de manteniment es fan regularment?

No hi ha manteniment preventiu, sinó que quan s’espatlla alguna cosa es repara.
Per exemple, quan es trenca una aixeta, es canvia. O si algun dels fluxòmetres goteja,
es repara la fuga i se substitueix per un de nou.
 Quines reparacions de certa importància s’han fet els darrers anys?

Es van canviar els comptadors per uns de nous, perquè els vells no funcionaven
adequadament, com es va poder comprovar amb la fuita que va haver-hi l’any passat.
On no podien localitzar la fuita que va haver-hi, va costar bastant i els consums van ser
bastant elevats.
Durant aquest any, hi ha hagut fuites petites, però que s’han localitzat a temps i s’han
pogut reparar bastant ràpid, sense ocasionar grans despeses. Les coses han funcionat
millor en comparació amb l’any passat.
 Amb quins problemes ens trobem habitualment i com se solucionen?

Els problemes que solen haver-hi són les fuites de les aixetes i de les cisternes dels
lavabos.

 El mal ús de l’aigua pot ser degut als hàbits que tenen alguns

alumnes?
Les aixetes que hi ha instal·lades funcionen amb polsador: passa un cert
temps fins que s’atura.
Possiblement, si les aixetes no tinguessin polsador, algun alumne se la
deixaria oberta.
 Es fa un seguiment general i es coneix en quin estat es troben les

instal·lacions?
Ell sempre mira i comprova que tot funcioni correctament. Si detecta
alguna anomalia, la repara.
De totes maneres, ens comenta que hi ha un llibre de manteniment a
consergeria, on professors o les dones de la neteja anoten l’averia perquè
ell la pugui solucionar.
Cal destacar que se li dona major importància a les fuites d’aigua.
 Quins problemes de manteniment hi ha?

No hi ha cap problema de manteniment, ja que les coses que s’espatllen,
es restauren.

 Quines reparacions estan previstes en relació amb l’aigua?

De moment no hi ha cap reparació prevista important relacionada amb l’aigua.
 A l’hora de projectar, renovar o substituir instal·lacions es compren els productes més

econòmics d’inversió o bé es tenen més en compte els costos afegits de manteniment i/o de
consum d’aigua?
Es tenen en compte tots els factors per garantir el millor producte, però sobretot interessa el
menor consum d’aigua.
 S’han fet o es disposa d’estudis de costos comparatius i de duració/estalvi d’aigua de

diferents productes?
No creu que s’hagin fet aquests càlculs comparatius.
 Se segueix una política d’estalvi d’aigua, buscant o adaptant nous productes o tècniques que

apareixen al mercat?
Sí, sempre s’intenten buscar els productes o tècniques que siguin noves, per tal de millorar i de
que funcionin amb el menor temps possible.
Un exemple va ser quan es van canviar els polsadors, ja que hi havia les aixetes blaves que
llançaven més aigua durant més temps i es van substituir per les verdes, que llencen aigua durant
menys temps i per, tant, menys quantitat. Això permet estalviar el màxim possible d’aigua.
En el cas dels fluxòmetres dels lavabos, això no es pot controlar tant perquè queden polsats i es
perd molta aigua, fins que no es canvien per uns de nous.

 S’han calculat mai les pèrdues que es produeixen per les instal·lacions en mal estat?

No, mai s’han calculat aquestes pèrdues que es produeixen per una instal·lació en mal estat.
Però cada quinze dies sí que controla i mira els comptadors dels dos edificis, per veure els
consums i poder comparar-los amb els quinze dies anteriors. També es compara amb els
mesos passats.
Se solen consumir uns 6m3 cada quinze dies i, així, es pot observar si hi ha alguna anomalia
elevada per alguna pèrdua de l’aigua.
 Hi ha un pressupost anual destinat a l’aigua?

No, comenta que hi ha un pressupost general per tot i aquests diners van destinats a cada
àmbit, com despeses de llum, mobiliari, aigua... En definitiva, pel manteniment de tot
l’institut.
 S’ha donat algun cas de contaminació?

No s’ha donat cap cas de contaminació de l’aigua, perquè l’institut disposa de dos termos
elèctrics de 300 litres cadascun per a les dutxes, i una empresa externa realitza unes proves,
cada cert temps, per poder detectar que no es doni cap cas del bacteri de la legionel·la (que
es mata a 65 ºC de temperatura).
 Com van detectar que hi havia una fuita d’aigua?

Es va detectar gràcies al comptador d’aigua i, a més, ell va notar que hi havia una anomalia.

 Quan van trigar a reparar-la?

No els va costar tant de temps reparar-la, sinó localitzar-la, ja que van trigar entre 1 i 2 mesos.
Comenta que és més fàcil trobar una fuita quan aquesta deixa una marca d’humitat que quan la
canonada està soterrada i l’aigua es filtra en el terra.
Durant aquest any, no hi ha hagut cap fuita com la que va haver l’any anterior.
 Quan es triga en reparar una aixeta que degota?

Es fa tot el possible per reparar-la en el més breu temps possible, que sol ser 1 o 2 dies com a màxim.
 Es podria reduir la pressió de l’aigua que ens arriba?

Sí que és possible reduir la pressió que ens arriba.
 Creu que és molt elevada aquesta pressió?

La pressió que hi ha és l’adequada, gràcies a la quantitat de lavabos, aixetes i fonts que hi ha.
Només a la planta de baix hi ha 4 lavabos per les noies i 2 pels nois, més els urinaris. Per tant, la pressió
ja s’adapta a les necessitats.

CONCLUSIONS
En definitiva, creu que tots els alumnes que detectin una averia ho haurien de notificar per tal de
reparar-la abans i, així, es reduiria el consum de l’aigua. Molts d’ells no ho fan, i l’aigua es va malgastant.

6. NETEJA
La dona de la neteja gasta, aproximadament, uns 50 litres d'aigua
al dia.
Dels 11 productes que utilitza cap és tòxic, però si que trobem
productes de toxicitat lleu.
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7. CONCLUSIONS finals
 Les conclusions són bastant clares; els resultats que ha obtingut el centre aquest any

han estat pitjors que els dels anys passat, fet que es deu a la fuita d’aigua.
 Tot i això, les enquestes reflecteixen la veritable actitud de les persones que més

importen en tot aquest àmbit, els alumnes. Per tant, si estan ben conscienciats
sobre mantenir un bon ús de l’aigua, les dades milloraran l’any que ve.

 Els resultats obtinguts a les enquestes reflecteixen que, tot i una petita minoria, la

gran majoria dels alumnes del nostre institut coneix el que suposa l’aigua. I aquesta
és la veritable fita a la que hem d’arribar: conscienciar a tot l’alumnat.

8. PROPOSTES DE MILLORA
 Una de les propostes de millora que presentem al centre es la instal·lació

de difusors a les aixetes per tal de que l’aigua que surti ho faci més plena
d’aire.
D’aquesta manera, s’aprofitaria més i es gastaria menys.

 Altrament, proposem ajustar el cabdal de les aixetes, ja que aquest moltes

vegades és massa gran i la quantitat d’aigua que es gasta és major a la que
s’aprofita.
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Mitjans de transport- Gràfic
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Mitjans de transport –
Comentari de gràfic
• La majoria ve caminant, descens ens els últims
3 anys.
• Augment transport públic i privat 22%, bicicleta
només 9% .

Temps en arribar - Gràfic
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Temps en arribar–
Comentari de gràfic
• La majoria triga menys de 15 minuts, però ha disminuït respecte a
altres anys.
• Augment de més de 30 minuts.
• Es dedueix que la gent que ve de més lluny ha augmentat.

Entrevista a la directora
• S’ha notat un canvi en l’actitud de l’alumnat
respecte aquest temes o han quedat més
conscienciats des de que es va començar a
fer aquest projecte?
Aquí som escola verda des de l’any 98 i des de
llavors treballem aquests temes i notem que
els alumnes que venen de primària ja han
treballat aquest tema i venen força
conscienciats.
• Es proporciona algun tipus d’ajuda
econòmica a la gent que ve de lluny? Per
exemple transport públic o alguna cosa?
En algun moment sí que donàvem beques per

Entrevista a la directora
• S’ha plantejat algun projecte o activitat al centra per
fomentar l’ús de bicicletes Per exemple alguna excursió o
activitat amb educació física per anar pel baix Llobregat?
Sí, durant un temps hem fet bicicletades, ha estat amb la
guàrdia urbana amb qui les hem fetes, però hi ha hagut anys
que no s’han fet per diverses circumstàncies. També, al centre
s’han fet bicicletades com a extraescolars.
• El fet de ser escola verda en que afecta o ajuda a l’àmbit de
mobilitat?
Conscienciem en el tema de la producció de CO2 que implica
l’ús del transport privat, però en aquest cas, afortunadament,
la majoria d’alumnes venen caminant per la distància que hi
ha de casa seva a l’institut. Per tant, encara que fem moltes

Entrevista a la directora
• Com viatja el professorat i quin transport utilitza?
Alguns professors que viuen a prop es posen d’acord
per venir i anar junts a l’institut. En el cas de que no
puguin venir junts venen en transport privat o , els que
viuen més a prop, en transport públic.
• L'institut té alguna ajuda externa per fomentar l'ús
de transport públic?
Respecte a fomentar l’ús del transport públic no, però
si que ens ajuden en altres factors, per exemple
l’ajuntament va crear el projecte camí segur i també
van fer el pas de zebra davant de la porta de l’institut.

Entrevista a la directora
• S'ha incentivat al torn de tarda el ús de transport
públic?
Molts utilitzen el transport privat perquè no tenen
més remei, però també utilitzen el públic, encara que
no tant ja que els arriba a sortir més car.
• Es té coneixement sobre les enquestes que es fan
sobre la mobilitat al centre?
Totes les enquestes realitzades al llarg dels anys
estan penjades al Moodle i tothom té accés.

Propostes
• Utilitzar més el transport públic o anar a peu.
• Intentar compartir el cotxe.
• Fer més activitats al centre relacionades amb aquests
temes.
• Conscienciar més de les conseqüències de l’ús de vehicles.
• Intentar utilitzar més la bicicleta.

