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Antecendents 

Socis: Amb el suport de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EURONET 50/50, projecte d’estalvi d’energia a les escoles. EIE.  

- Proba pilot a 2 equipaments: poliesportiu, centre cívic.  

 



El projecte EURONET 50/50 

Socis: Patrocinat per:: 

Projecte: XARXA EUROPEA 50/50 DE CENTRES EDUCATIUS  
Programa: Energia Intel·ligent per Europa (IEE) 
Durada (en mesos): 36 (23 maig 2009 – 23 maig 2012) 
Pressupost: 1.049.678 € 
Socis: 9 socis de 9 països: 

Socis País 

Diputació de Barcelona Espanya 

UFU - Independent Institute for Environmental Concerns  Alemanya 

ALESA – Agenzia locale per l’energia e lo sviluppo ambientale Itàlia 

Universitat de Vaasa Finlàndia 

Lake Balaton Development Coordination Agency Hongria 

Camara Municipal de Almada Portugal 

Association of municipalities Polish Network "Energie Cites" Polònia 

Prefecture of Heraklion (Region of Crete) Grècia 

Energy agency of Savinjska, Šaleška and Koroška region Eslovènia 



 Objectius i passos principals 

Socis: Patrocinat per: 
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 Implementació del concepte 50/50 a 50 escoles 

 Definició d’una metodologia 50/50 comuna 

Creació d’una Xarxa 50/50 

• Conèixer els sistemes educatius de cada país soci 

• Adaptant la metodologia alemanya del 50/50 a altres països 

• Selecció de les escoles i acords per implementar el 50/50 

• Creació d’Equips Energètics a cada escola 

• Desenvolupament d’Auditories Energètiques 

• Creació de materials educatius (E-packs) 

• Aplicar accions per estalviar energia a l’escola i fer-ne el 

seguiment 

• Promoure que altres centres educatius d’Europa implementin 

la metodologia 50/50 i intercanviïn informació i bones pràctiques 

a través d’un espai web de la xarxa 
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 Socis de 

l’Euronet 50/50 

Associacions de 

professionals de 

l’educació i de 

pares 

Actors implicats 

Ajuntaments/   

Gestors dels 

equipaments 
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Educativa 
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Escoles 50/50 

Socis: Patrocinat per: 

El projecte EURONET 50/50 ha creat una xarxa amb 58 escoles a nivell 
europeu (als 9 països que participen al projecte); cada soci aplica el projecte 
a diverses escoles:  

País Núm. 
escoles 

País Núm. 
escoles 

Finlàndia 5 Itàlia 6 

Portugal 5 Polònia 11 

Hongria 7 Grècia 4 

Espanya 13 Eslovènia 5 

Alemanya 2 TOTAL 58 



Pas 1. Constituir l’equip energètic.  

Format per membres de l’escola (alumnes, mestres, direcció, 
AMPA, personal de consergeria, neteja i menjador), Ajuntament i 
Diputació. 
 
Funció: seguiment de l’aplicació del projecte a l’escola.  
 
Es reuneix un cop cada trimestre. El dia a dia, es porta des de cada 
escola.  

 

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



Pas 2. Reconeixement energètic de l’escola. 

L’equip energètic coneix com es gestiona l’energia a l’escola. Per on entra (sala de calderes 
i l'escomesa elèctrica), com es distribueix, com es consumeix i les pràctiques de la gestió.   
En el nostre cas aquest recorregut el vam fer acompanyats de l’empresa experta que ens 
feia l’auditoria energètica.  

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



Pas 3. Coneixements, sensibilització i planificació.  
 
Aquest pas l’ha personalitzat cada mestre amb els seus 
propis recursos. El projecte va posar a disposició de les 
escoles l’assistència a una obra de teatre per reforçar el 
contingut fet a les aules.  Es van fer dues funcions (una a 
Montcada i Reixac i l’altra a Sant Boi de Llobregat), on hi van 
assistir uns 600 alumnes.  
 
A partir del curs 2011-2012 les escoles disposen també del 
material educatiu de suport per fer aquest pas (l’e-pack).  

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



El material educatiu. 

Coordinador: Socis: 



Coordinador: Socis: 

El material educatiu. 



 
Pas 4. Recorregut / visita energètica.  
 
Amb l’ajuda d’unes graelles tots els alumnes dels cursos 
implicats fan un inventari de com es consumeix l’energia a 
l’escola. Per cada espai de l’escola determinen: si les llums 
estan enceses o apagades, si les finestres estan obertes o 
tancades, si hi ha aparells oberts sense que s’estiguin fent 
servir, etc.  
 
A partir d'aquí i del pas 5, s’obté un coneixement important 
de quines accions es poden fer a l’escola per estalviar 
energia.  

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



Pas 5: Recollida de dades 
 
De manera periòdica es fan mesures de la temperatura i de la 
intensitat lumínica a les aules i altres espais comuns de l’escola. 
 
Les escoles han recollit aquestes dades tant amb els aparells 
que el projecte els ha proporcionat (luxòmetre, termòmetre i 
mesurador instantani de consum elèctric per aparells) com fent 
lectures periòdiques dels comptadors energètics i apuntant les 
dades en una graella.  
 

Hi ha tres escoles que tenen 
instal·lat un sistema de mesura 
en continu dels consums 
elèctrics que es controlen a 
través d’un programa instal·lat a 
l’ordinador.  
www.emitools.com  
 

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  

http://www.emitools.com/
http://www.emitools.com/
http://www.emitools.com/
http://www.emitools.com/
http://www.emitools.com/


Pas 6 – El pla d’acció a l’escola 
 
En base al resultat de l’auditoria, dels recorreguts energètics i 
de la presa de dades es procedeix a elaborar el pla d’acció. 
 
Hi ha hagut moltes i variades accions, en funció de les 
especificitats de cada escola.  
 
Entre altres destaquem:  
 
-  Col·locar cartells recordant que s’apaguin els llums al sortir 
de l’aula i els ordinadors un  cop no es facin servir.  

Accions d’estalvi d’energia empreses per les escoles. 

Coordinador: Socis: 



Crear “el càrrec ecologista” de l’aula, el 
responsable de tancar els llums al sortir de 
l’aula. 

 

Fer un concurs entre totes les aules 
per veure quina és la que tanca més els 
llums.  

- Penjar gomets als interruptors per indicar en quin ordre s’han d’obrir. 

Coordinador: Socis: 

Accions d’estalvi d’energia empreses per les escoles. 



- Enganxar cartells per 
recordar que es tanquin les 
portes i les finestres a 
l’hivern.  

- Aprovar entre tots un dec{leg d’accions 
i penjar-lo a totes les aules.  

Coordinador: Socis: 

Accions d’estalvi d’energia empreses per les escoles. 



-  Controlar la ventilació de les aules, amb 10 minuts és suficient.  
-  No obrir la calefacció en espais comuns on no és necessari, com el gimnàs.  
-  Regular la temperatura dels termòstats i tancar els termòstats quan no és necessària la 

calefacció.  
-  Aprofitar la llum natural.  

 

Coordinador: Socis: 

1. Accions d’estalvi d’energia empreses per les escoles. 



Pas 7 – Difusió dels resultats a l’escola.  
 
Informar a la resta de la comunitat educativa a través de 

murals i pòsters.  
 

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



- Entrevistes a ràdios i televisions locals.  
 

- Participació al fòrum de la XESC (Xarxa d’escoles 
per la sostenibilitat de Catalunya), 4 escoles van 
explicar la seva experiència en el projecte.  

Aquesta primavera s’ha gravat un vídeo de difusió per cada escola i se’n far{ un de comú per tot 
el projecte.  

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



 
Queda pendent pel curs 2011-2012:  
 
-Pas 8. Comunicar mesures que necessiten petites inversions. 
-Pas 9. Comunicar i emprar els diners que s’han obtingut amb el seu esforç.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I en funció de l’escola repetir el pas 3 i 4. I totes: continuar amb el pas 5, 6 i 7.  
 

Coordinador: Socis: 

Com s’ha aplicat la metodologia a les 13 escoles de la 
província de Barcelona.  Passos de la metodologia.  



Resultats obtinguts el primer any d’implantació.  

TOTAL % TOTAL  
Contribució 

mitjana per escola 

Estalvi d'energia 
(kWh) 

Estalvi 
d'emissions  

(kg. CO2) 

Estalvi 
d'energia  

(kWh) 

 Estalvi 
d'emissions 

(kg. CO2) 
Euros (€) 

       40.360,15            8.938,13              10,54          10,83                 530,69    

Resultats no definitius (setembre 2011) 

Hi ha hagut escoles que han estalviat tan gas com electricitat, d’altres que no, d’altres que 
només han estalviat en una font energètica. En aquest últim cas, si l’escola s’ha involucrat en el 
projecte, s’ha arribat a un acord entre l’equip energètic i l’ajuntament, i l’escola ha rebut el 50% 
de la font energètica (gas natural o electricitat) que ha estalviat.  

Coordinador: Socis: 



Altres accions desenvolupades pels socis del projecte 

Les escoles de Finlàndia han:  

 
-  Fet el dia sense energia a l’escola.  
-  N’hi ha que tenen blogs molts actius.  
-  S’han comunicat amb escoles catalanes, i fins i tot amb una 

escola ara els alumnes són amics al Facebook i les mestres 
utilitzen l’intercanvi com a eina per l’anglès.  
 

Les escoles italianes han:  

 
- Fet una trobada conjunta de totes les escoles per 
celebrar la seva participació en el projecte.  
..... I l’ajuntament de Lanciano ha retornat a les  6 
escoles en forma de extra bonus, el seu 50% que havia 
estalviat. Ho ha repartit a parts iguals i cada escola ha 
rebut 283 € de  més.   
 

Coordinador: Socis: 



A Grècia:  

 
- Hi participen escoles de primària i de secundària.  
- Les escoles de secundària van participar en un simpòsium 
nacional explicant el seu projecte.  
-  Les escoles de prim{ria van fer una exposició a l’ajuntament.  
 

A les escoles poloneses:  

 
- El PNEC (soci polonès) ha calculat l’etiqueta energètica 
de cada escola per saber quin nivell de consum tenen.  
 

-- Les escoles han fet moltes accions de difusió amb 
cartells i murals per explicar la import{ncia d’estalviar 
energia.  

Altres accions desenvolupades pels socis del projecte 



A Portugal:  
 
- Hi ha hagut una escola que ha dissenyat el seu propi 
logotip del projecte i una altra escola també ha fet una 
cançó i un poema sobre la import{ncia d’estalviar 
energia.  
  La majoria d’escoles han inclòs l’estalvi d’aigua al 
projecte (les poloneses també).  

A les escoles eslovenes:  

 
-  Han aprofitat el projecte per fer treball estadístic 
amb les dades de consum d’energia.  

Les dues escoles alemanyes són d’un barri amb 

problemes d’integració social i a part de l’energia i 
l’aigua, també faran el 50/50 amb els residus.  

Coordinador: Socis: 

Altres accions desenvolupades pels socis del projecte 



- Fer coincidir l’aplicació del 50/50 amb el curs escolar i també el c{lcul dels estalvis.  
 

- Això sí, es pot plantejar implantar el projecte en un o dos cursos, en funció de la càrrega de 
feina de cada curs.  
 

- Que ambdues parts estiguin d’acord amb el mètode de c{lcul del retorn dels estalvis.  
 

- Que l’ajuntament tingui els consums energètics de l’escola dels últims anys i les factures 
actuals d’una manera {gil.  
 

- Que l’equip docent de l’escola estigui motivat per tirar endavant el projecte.  
 

Elements claus de l'èxit de la metodologia.  
Lliçons apreses.  

Coordinador: Socis: 



Estat del projecte 50/50 
als equipament de 
Montmeló:  
 
-El Pavelló d’Esports 
-La Torreta 



QUÈ ES NECESSITA PER APLICAR UN PROJECTE 50/50 

- Un ajuntament motivat i que tingui un control del consum energètic de 

l’equipament en qüestió.  

- Un equipament on la gerència dels usuaris estigui implicada i vulgui 

participar-hi.  

- Una metodologia senzilla i clara.  

- Un petit cost econòmic. En el cas de Montmeló s’ha contractat  l’auditoria 

dels dos equipaments, formació i monitorització (7.000 €) 

EL PAPER DE LA DIPUTACIÓ 

•Seguiment de tot el procés.  

•Definir la metodologia general i tot el material necessari.  

•Finançar l’auditoria i la monitorització de les proves pilot.  

Conveni AJUNTAMENT – 

DIPUTACIÓ ? 



REGULACIÓ DE TOT EL PROCÉS 

A través d’un un document entre l’ajuntament i l’equipament / àrees. On 

s’establirà: 

 

•Els compromisos que prenen ambdues parts i la seva implicació.  

•El càlcul de la formula base per a repartir l’estalvi entre les diferents entitats 

participants. 

•L’any base per el càlcul de l’estalvi.  

•El règim de pagament per l’estalvi energètic aconseguit. Ha de quedar clar en 

quins conceptes o de quines maneres es farà aquest pagament, pot ser en 

especies o en diners. En tots els casos, aquests ingressos s’han de considerar 

com a extres, no poden substituir alguna partida existent.  

•Els destinataris dels ingressos, si és l’equipament, si en són els usuaris, 

dependrà de cada cas i de com s’organitzi el procés.  

Comissió de seguiment Equip energètic de cada 

equipament 



PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE EL PRIMER ANY 

Fase Mes 

1. Constituir les comissions de seguiment del projecte.  Gener 

2. Realització de l’auditoria energètica.  Febrer / Març 

3. Recorregut energètic de l’equip energètic.  Gener 

4. Accions de formació de la resta d’usuaris Març / Abril 

5. Definició del pla d’acció.  Març 

6. Execució de les accions i seguiment de les mateixes.  Març - desembre 

7. Càlcul del retorn.  gener any següent 

8. Difusió dels resultats a la resta d’usuaris.  

Durada del projecte: 3 anys. 



3. RESULTATS DELS PRIMERS MESOS D’APLICACIÓ 

 3.1. Resultats d’estalvis elèctrics a la Torreta (I) 

Comparativa Setmanal: 
En comparar el consum horari de la 3ª setmana de Març (blau) de 2011 (una vegada desconnectat el 
consum de la Sala Polivalent) i la 2ª setmana de Juny (taronja) el consum d’electricitat setmanal s’ha 

reduït  un 64%  (977 kWh/setmana). En les dues setmanes escollides per a la comparativa es va 

utilitzar el forn ceràmic del centre. 



Comparativa mensual: 
En comparar els consum elèctric acumulat dels darrers mesos (Abril, Maig i Juny) respecte el mes de Març (mes de 
referència, desconnectat ja el consum la Sala Polivalent). La figura també mostra els consums dels mesos d’estiu, tot i 

que no s’han comparat per la diferència d’activitat. En la comparativa, el  consum mensual s’ha reduït un: -  
 
    - 55% (Abril)  - 53%(Maig)  - 62% (Juny) 
 -3.102 kWh  -2.970 kWh   -3.485 kWh 

 3.1. Resultats d’estalvis elèctrics a la Torreta (II) 



Comparativa Setmanal: 
 
En comparar el consum horari de la primera setmana del mes de Febrer (taronja) de 2011 (abans de l’inici de les 
accions de gestió) i la segona setmana del mes de Juny (blau) el consum d’electricitat setmanal s’ha reduït un 41%  

(908 kWh/setmana).  

3. RESULTATS DELS PRIMERS MESOS D’APLICACIÓ 

 3.2. Resultats d’estalvis elèctrics al Pavelló (I) 



Comparativa mensual: 
En comparar els consum elèctric acumulat dels darrers mesos (Març, Abril, Maig i Juny) respecte el mes de Febrer, mes 
de referència abans la realització de les actuacions d’estalvi. La figura també mostra els consums dels mesos d’estiu, tot i 
que no s’han comparat per la diferència d’activitat. En la comparativa, el  consum mensual s’ha reduït un: 
- 3% (Març)  -37% (Abril)  -16%(Maig)  -37% (Juny) 
- 223 kWh  -3.092 kWh  -1.355 kWh   -3.092 kWh 

 3.2. Resultats d’estalvis elèctrics al Pavelló (II) 



MOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓ !! 


