
Proposta d’un recurs pedagògic per a 
centres educatius amb instal·lacions de 

calderes de biomassa i producció 
d’energia solar fotovoltaica

TU TENS L’ENERGIA!TU TENS L’ENERGIA!TU TENS L’ENERGIA!TU TENS L’ENERGIA!



Pacte Nacional per a la Transició Energètica 2017 ( 7 eixos)
Alguns objectius:
• Abandonament energia nuclear
• Reducció de la dependència dels recursos fòssils
• Apoderament de la ciutadania perquè adopti un rol més actiu i participatiu
• Model energètic basat al 100% en les energies renovables a l’horitzó 2050.
• Compliment dels objectius del nou Paquet “Clean Energy for All Europeans”

Diputació de Girona  programes BEenerGI / Del pla a l’acció

inversions a municipis per eficiència energètica

Pacte d’Alcaldies per l’energia sostenible (2008)  208 municipis gironins
• Redactar pla d’acció per a l’energia sostenible
• Accions per acomplir –20% gasos efecte hivernacle 2020

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS



Principals inversions a centres educatius i altres equipaments

Calderes de gas Calderes biomassa

Instal·lació d’energia solar fotovoltaica

Sovint, no hi ha canals de comunicació entre tècnics i professionals i persones 
que reben el servei (comunitats educatives)

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS



ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

Programa DDGI BEenerGI

Calderes i xarxes de calor
(a més d’inversions en enllumenat públic, edificis municipals i compra agrupada)



MUNICIPI ACTUACIÓ
Argelaguer Es preveu efectuar una altra actuació en l'àmbit de la generació renovable, amb una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'escola.

Bellcaire d'Empordà El sistema proposat està dissenyat per cobrir la demanda energètica a l'Escola de Bellcaire d'Empordà tant en fred com en calor amb solar fotovoltaica

Bescanó Planta solar fotovoltaica connectada a xarxa en autoconsum per l'Escola Dr. Sobrequés de Bescanó, ubicada a la Plaça de les Nacions, nº8.

Beuda Instal.lació de mòduls solars per la generació elèctrica d'autoconsum a l'edifici municipal.

Bordils Instal.lació a la coberta sud de l'escola de Bordils de plaques solars fotovoltaiques

Cassà de la Selva Instal·lació de captadors solars per autoconsum a l'edifici municipal de la llar d'infants

Castellfollit de la Roca Instal.lació fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament

Corçà Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques a L'Escola El Rodonell

Figueres Instal·lació fotovoltaica a la coberta de l'edifici dels Serveis Tècnics municipals i Guàrdia Urbana.

La Bisbal d'Empordà Instal·lació solar fotovoltaica a la coberta en superposició arquitectònica seguint el pendent de la coberta de l'escola infantil "El Tren Petit"

La Cellera de Ter Instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum instantani a l'Escola Juncadella de La Cellera de Ter. 

La Vall d'en Bas Instal.lació de 24 plaques fotovoltaiques pel consum propi de l'edifici de les dependències municipals

Llagostera Instal·lació d'un generador fotovoltaic a la coberta de l'edifici de la bilbioteca

Mieres Instal·lació de mòduls a la coberta sud de l'ajuntament

Navata Instal·lar un sistema energètic per energies renovables a l'escola Joaquim Vallmajó

Olot Nova instal·lació solar fotovoltaica projectada per l'autoconsum a l'escola bressol la Gredera

Pont de Molins Es preveu la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l'escola

Riudaura Instal·lar plaques solars d'autoconsum

Sales de Llierca Instal·lació d'un sistema de generació fotovoltaica aïllat

Sant Gregori Instal·lació solar fotovoltaica a les oficines de l'àrea de cultura i espai jove Cal Bolet

Sant Jullià del Llor i Bonmatí Instal.lació solar fotovoltaica ubicada a la coberta de l'escola

Santa Coloma de Farners Construcció d'una instal·lació solar fotovoltaica  d'autoconsum instantani de 9,9kw a la coberta de l'edifici de l'arxiu comarcal de la selva

Santa Pau Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum instantani, per a la seva instal·lació ia l'escola del municipi de Santa Pau.

Siurana d'Empordà Instal·lació fotovoltaica per a la producció d'electricitat destinada a l'autoconsum pel Centre Cívic de Siurana d'Empordà.

Torroella de Montgrí Es vol realitzar una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum a l'Edifici Espai Ter de Torroella de Montgrí.

Tortellà Generació d'energia elèctrica per autoconsum als edificis municipals i Escola Joan Roura i Parella

Tossa de Mar Sistema fotovoltaic al local de l'Ajuntament.

Vilablareix Instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a xarxa en autoconsum per l'edifici de la ludoteca i el casal de la gent gran del centre cultural Can Gruart de Vilablareix

Vilamalla Sistema energètic per energia solar fotovoltàica al dipòsit municipal de Vilamalla, i a l'edifici de l'Ajuntament

Vilanant Subministrament i instal·lació balises solars amb detector de presència

Vilaür Instal·lació solar fotovoltaica a la coberta del Centre Cívic
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Ajuts Programa DDGI Del Pla a l’Acció
31 municipis

Instal·lacions fotovoltaiques



JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL RECURSJUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL RECURSJUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL RECURSJUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL RECURS

Dotar a centres educatius i educadores un 
recurs pedagògic amb materials de treball 
a l’entorn de la transició energètica, el 
clima i l’energia

Material i activitats d’alt valor afegit dins 
de diferents matèries

Adaptació a cada cicle educatiu de 
primària (CM, CS) i ESO (I, II) quant a 
currículum i competències Temes: transició energètica, reducció i 

eficiència del consum, adopció de nous
hàbits de consum...



OBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS GENERALS

‐Conèixer la font energètica de l’equipament educatiu

‐Posar en valor la generació d’energia en xarxes de proximitat

‐Reconèixer les fonts d’energia renovables i no renovables, entendre la

diferència i les implicacions a nivell ambiental

‐Reflexionar sobre els hàbits de consum energètic i la incidència de les

accions individuals i col·lectives

‐Comprendre la problemàtica ambiental que genera l’ús excessiu i poc

eficient de recursos, tant en l’àmbit local, com en el global.

‐Implicar la comunitat educativa en la gestió eficient dels recursos en el

centre educatiu.



OBJECTIUS DE VALOR AFEGITOBJECTIUS DE VALOR AFEGITOBJECTIUS DE VALOR AFEGITOBJECTIUS DE VALOR AFEGIT

‐Desenvolupar les capacitats d'organització i d'interpretació.

‐Desenvolupar la capacitat de comunicació de les idees pròpies.

‐Desenvolupar estratègies de treball en equip.

‐Impulsar el respecte a l'entorn natural i socionatural.

‐Adquirir compromisos de no malbaratar un recurs.



ESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIUESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIUESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIUESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIU

• Una proposta al voltant de la biomassa o l’energia fotovoltaica per a cada cicle 

educatiu: CM, CS, ESO‐I, ESO‐II.

• S’estructura al voltant d’una idea principal, de caràcter manipulatiu o experimental i 

un conjunt d’activitats que relacionades que tindran per objectiu concloure, integrar 

conceptes i sensibilitzar cap a la transició energètica. 

• Activitats pensades per fer majoritàriament a l’aula, tot i que s’hi inclouen visites a 

les instal·lacions i també alguna activitat a l’exterior. El recurs inclourà també una 

autoguia per a fer les visites a les instal·lacions sempre que es vulgui, adaptades a 

diferents nivells educatius.



ESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIUESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIUESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIUESTRUCTURA DEL RECURS EDUCATIU

• L’activitat principal pensada per a cada cicle educatiu anirà acompanyada
d’accions que ajudaran els alumnes a adquirir coneixement i prendre
consciència del tema que es vol tractar en cada cas.

• Aquestes accions complementàries poden ser: la lectura i comprensió de textos 
adequats a cada nivell, la realització d’enquestes o entrevistes, la visualització de 
vídeos, la lectura de comptadors, activitats de comunicació a la comunitat
educativa o a la població, etcètera.

• Material pedagògic en format web  accés públic, en diversos El professorat 
podrà visualitzar i descarregar el recurs, servirà de repositori de les diferents 
activitats i contindrà:

• Orientacions pel professorat (metodologia i avaluació)
• Dossier educatiu  fitxes de treball que constitueixen el recurs
• Materials de suport complementaris



ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS
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MOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓMOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓMOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓMOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓ


