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1. OBJECTE 

 

Estudi del dimensionament energètic d’una escola de Burkina 

optimització de cobertura 

tindran en compte tres factors que són:

Factor econòmic 

Donades les condicions 

abastiment energètic al mínim cost possible.

Factor sostenibilitat 

En el marc internacional de conscienciació de creixement sostenible i més 

immediatament de reducció de gasos hivernacle, es prior

fonts d’energia d’origen 

Factor didàctic 

La concepció de l’escola és d’una didàctica 

poden ser objecte d’aprenentatge dels alumnes. Així doncs es prioritzarà les 

instal·lacions que tinguin una composició senzilla, accessible, de fàcil recanvi 

funcionament molt intuïtiu o gràfic. D’aquesta manera els alumnes 

concepte de cicle energètic des de la generació al consum i també 

coneixements relacionats amb la física o electricitat o a real

manteniment.  

 

2. SITUACIÓ, CIRCUMSTÀNCIES I E

 

En aquest apartat es dó

projecte, geogràficament, històricament, culturalment i en el marc de projectes d’ajuda 

al desenvolupament. D’aquesta manera es pretén ajudar a la comprensió del paper del 

projecte a la vida de Burkina Faso.
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Estudi del dimensionament energètic d’una escola de Burkina Faso i 

optimització de cobertura a partir d’energia solar fotovoltaica. Per a l’avaluació es 

tindran en compte tres factors que són: 

onades les condicions de l’entorn de l’estudi, la condició prioritària és obtenir un 

abastiment energètic al mínim cost possible. 

En el marc internacional de conscienciació de creixement sostenible i més 

immediatament de reducció de gasos hivernacle, es prioritzarà les alternatives 

d’energia d’origen renovable i netes. 

La concepció de l’escola és d’una didàctica absoluta. Tots els aspectes que la integren 

poden ser objecte d’aprenentatge dels alumnes. Així doncs es prioritzarà les 

tal·lacions que tinguin una composició senzilla, accessible, de fàcil recanvi 

funcionament molt intuïtiu o gràfic. D’aquesta manera els alumnes podrien aprendre el 

concepte de cicle energètic des de la generació al consum i també podrien aprendre

coneixements relacionats amb la física o electricitat o a realitzar

, CIRCUMSTÀNCIES I ENTORN DEL PROJECTE

óna informació per ubicar el lector, de forma bàsica, a l’entorn del 

geogràficament, històricament, culturalment i en el marc de projectes d’ajuda 

D’aquesta manera es pretén ajudar a la comprensió del paper del 

projecte a la vida de Burkina Faso. 
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Faso i avaluació i 

Per a l’avaluació es 

, la condició prioritària és obtenir un 

En el marc internacional de conscienciació de creixement sostenible i més 

itzarà les alternatives amb 

absoluta. Tots els aspectes que la integren 

poden ser objecte d’aprenentatge dels alumnes. Així doncs es prioritzarà les 

tal·lacions que tinguin una composició senzilla, accessible, de fàcil recanvi o d’un 

podrien aprendre el 

podrien aprendre-hi 

itzar-hi tasques de 

NTORN DEL PROJECTE 

informació per ubicar el lector, de forma bàsica, a l’entorn del 

geogràficament, històricament, culturalment i en el marc de projectes d’ajuda 

D’aquesta manera es pretén ajudar a la comprensió del paper del 
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2.1. QUADRE RESUM

Lema nacional: Unité, Progrès, Justice (Unitat, Progrés, 

Idiomes oficials 

Capital 

Ciutat més gran 

Govern 

President 

Primer Ministre 

Superfície 

 - Total 

 - Aigua (%) 

Població 

 - Estimació 2005 

 - Cens 2003 

 - Densitat 

Moneda  

Fus horari 

 - Estiu (DST) 

Independència 

Himne nacional 

Domini internet 

Codi telefònic 

Gentilici 
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QUADRE RESUM 

Burkina Faso 

 

Bandera Escut 

        
 

: Unité, Progrès, Justice (Unitat, Progrés, Justícia) 

Francès 

Ouagadougou 

Coordenades: 13° 00′ N, 2° 00′ O  

Ouagadougou 

República 

Blaise Compaoré 

Tertius Zongo 

 

274.200 km² (72è) 

0,1% 

 

13.925.313 (63è) 

13.228.460 

51 hab/km² (119è) 

Franc CFA (XOF) . 1€ = 655,957 F CFA 

GMT (UTC) 

GMT (UTC) 

de França 5 d'agost del 1960 

Une Seule Nuit (Una sola nit) 

.bf 

+226 

Burkinès, burkinesa 
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2.2. CARACTERÍSTIQUES 

 

Burkina Faso és una república de l'

Volta. Limita al nord i a l'oest amb 

Ghana i la Costa d'Ivori

Bobo-Dioulasso. 

Burkina Faso està dividida en tretze regions, quaranta

departaments. Les regions

                                                          
1 Font: Perry-Castañeda Library Map Collection
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CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES 

Burkina Faso és una república de l'Àfrica Occidental, situada a la conca superior del 

. Limita al nord i a l'oest amb Mali, a l'est amb el Níger i Benín, i al sud amb 

Costa d'Ivori. La capital és Ouagadougou, i la segona ciutat més poblada és 

Imatge 1: Mapa de les regions de Burkina Faso

Burkina Faso està dividida en tretze regions, quaranta-cinc pro

departaments. Les regions i les seves respectives capitals entre parèntesi són:

                   
Castañeda Library Map Collection 
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, situada a la conca superior del riu 

, i al sud amb Togo, 

a ciutat més poblada és 

Mapa de les regions de Burkina Faso.1 

 

cinc províncies i 301 

entre parèntesi són: 
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Boucle du Mouhoun (Dédougou), Cascades (Banfora), Centre (Ouagadougou), Centre

Aquest (Tenkodogo), Centre

(Màniga), Aquest (Fada N'gourma), Hauts

Plateau-Central (Ziniaré), Sahel (Dori) i Sud

La major part del país està coberta per 

afloren turons aïllats, que són els últims vestigis d’un massís Precàmbric.

El sud-oest del país forma un massís sorrenc, on es troba el turó Ténakourou (749 m) 

que és el més elevat de Burkina Faso. El massís

fins a 150 metres d’alt.

L’altitud mitja és de 400 metres i la diferència entre el punt més elevat i el més baix és 

inferior a 600 metres, sent d’aquesta manera Burkina Faso un país summament pla.

2.3. CARACTERÍSTIQUES P

Burkina Faso entrà en contacte amb el nord a causa de l’ocupació colonial de les 

potències. Després d’una dècada de rivalitat entre 

                                                          
1 Font: Secció cartogràfica del departament d’operacions per la pau
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Boucle du Mouhoun (Dédougou), Cascades (Banfora), Centre (Ouagadougou), Centre

Aquest (Tenkodogo), Centre-Nord (Kaya), Centre-Oest (Koudougou), Centre

), Aquest (Fada N'gourma), Hauts-Bassins (Bobo Dioulasso), Nord (Ouahigouya), 

Central (Ziniaré), Sahel (Dori) i Sud-oest (Gaoua). 

Imatge 2: Mapa de les províncies de Burkina Faso

La major part del país està coberta per un espai topogràfic suaument ondulat en el qual 

afloren turons aïllats, que són els últims vestigis d’un massís Precàmbric.

oest del país forma un massís sorrenc, on es troba el turó Ténakourou (749 m) 

que és el més elevat de Burkina Faso. El massís es troba envoltat de parets abruptes de 

fins a 150 metres d’alt. 

L’altitud mitja és de 400 metres i la diferència entre el punt més elevat i el més baix és 

inferior a 600 metres, sent d’aquesta manera Burkina Faso un país summament pla.

CARACTERÍSTIQUES POLÍTIQUES/POLICIALS 

Burkina Faso entrà en contacte amb el nord a causa de l’ocupació colonial de les 

Després d’una dècada de rivalitat entre França i Anglaterra

                   
Font: Secció cartogràfica del departament d’operacions per la pau. 
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Boucle du Mouhoun (Dédougou), Cascades (Banfora), Centre (Ouagadougou), Centre-

Oest (Koudougou), Centre-Sud 

Dioulasso), Nord (Ouahigouya), 

Mapa de les províncies de Burkina Faso.1 

 

un espai topogràfic suaument ondulat en el qual 

afloren turons aïllats, que són els últims vestigis d’un massís Precàmbric. 

oest del país forma un massís sorrenc, on es troba el turó Ténakourou (749 m) 

es troba envoltat de parets abruptes de 

L’altitud mitja és de 400 metres i la diferència entre el punt més elevat i el més baix és 

inferior a 600 metres, sent d’aquesta manera Burkina Faso un país summament pla. 

Burkina Faso entrà en contacte amb el nord a causa de l’ocupació colonial de les 

Anglaterra, l’any 1896 el 
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regne Mossi de Ougadougou va caure davant 

les tropes colonials france

protectorat francès.  El nom colonial que se li 

donà fou República de l'Alt Volta.

No fou fins al 1960 que va recuperar 

l’autogovern. Durant les de dècades dels 70 i 

80, hi hagué una etapa d’una gran 

inestabilitat, plena de violència, misèria i cops d’estat. Finalment, un nou èxit colpista

l’agost de 1983, va permetre al Consell Nacional de la Revolució convertir

màxima autoritat governamental, i al seu president en cap

Thomas Sankara, que governà com a dictador carismàtic, engrescador de masses. Se’l 

considera el reinventor de la 

lluita contra la corrupció, 

des de la dictadura). Fou ell qui rebatejà el país amb el nom de Burkina Faso. El seu nom 

significa "la pàtria dels homes íntegres" en 

mossi (burkina significa íntegre) i en dyula (faso es tradueix com pàtria). 

és considerat un ídol i icona del país. 

Sankara va ser enderrocat 

provocat  pels descontent

seu company, Blaise Compaoré, fou el 

període transitori, es van celebrar eleccions presidencials al desembre de 1991 i al juny 

de 1992 l’Assemblea Nacional unicamer

militar de 1980, fou restaurada i e

l’elecció dels 107 membres a l'Assemblea Nacional.

Actualment el president de Burkina Faso es Blaise Compaoré del Congres per l

Democràcia i el Progrés (CDP) des del 15 d’octubre del  1997

altre cop president a les eleccions de 2005 amb 1,660,148 (80.35%) . El  primer ministre 

es  Tertius Zongo des del 4 de juny del 2007.

2.4. CARACTERÍSTIQUES ECO

Burkina Faso és un dels països més pobres del món, amb un ingrés brut per càpita de 

només 1.200 dòlars anuals. Aquesta xifra el situa com la 

llista de les Nacions Unides en l’Índex de Desenvolupament Humà

nacions com la República del Congo i Tadjikistan. El seu alt índex de creixement de la 
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regne Mossi de Ougadougou va caure davant 

les tropes colonials franceses i passà a ser un 

protectorat francès.  El nom colonial que se li 

blica de l'Alt Volta. 

l 1960 que va recuperar 

urant les de dècades dels 70 i 

una etapa d’una gran 

inestabilitat, plena de violència, misèria i cops d’estat. Finalment, un nou èxit colpista

l’agost de 1983, va permetre al Consell Nacional de la Revolució convertir

màxima autoritat governamental, i al seu president en cap de l'Estat. 

Thomas Sankara, que governà com a dictador carismàtic, engrescador de masses. Se’l 

reinventor de la identitat moderna del país. Amb uns ideals basats en 

lluita contra la corrupció, la igualtat dels homes i el dret democràtic (si bé ho imposava 

Fou ell qui rebatejà el país amb el nom de Burkina Faso. El seu nom 

significa "la pàtria dels homes íntegres" en una mescla de les dues llengües

mossi (burkina significa íntegre) i en dyula (faso es tradueix com pàtria). 

un ídol i icona del país.  

va ser enderrocat i mort després d’un nou cop militar a l’octubre de 1987, 

descontentaments per desordre públic que no havia sabut controlar. El 

seu company, Blaise Compaoré, fou el qui ocupà el nou lloc de president. Passat un 

període transitori, es van celebrar eleccions presidencials al desembre de 1991 i al juny 

’Assemblea Nacional unicameral, que havia estat dissolta després del cop 

fou restaurada i el sistema multi partidista es va reintrodui

l’elecció dels 107 membres a l'Assemblea Nacional. 

Actualment el president de Burkina Faso es Blaise Compaoré del Congres per l

Democràcia i el Progrés (CDP) des del 15 d’octubre del  1997, havent estat

altre cop president a les eleccions de 2005 amb 1,660,148 (80.35%) . El  primer ministre 

es  Tertius Zongo des del 4 de juny del 2007.  

CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES 

rkina Faso és un dels països més pobres del món, amb un ingrés brut per càpita de 

només 1.200 dòlars anuals. Aquesta xifra el situa com la 175 nació d’entre les 177 de la 

llista de les Nacions Unides en l’Índex de Desenvolupament Humà, juntament amb altres

nacions com la República del Congo i Tadjikistan. El seu alt índex de creixement de la 

Imatge 
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inestabilitat, plena de violència, misèria i cops d’estat. Finalment, un nou èxit colpista a 

l’agost de 1983, va permetre al Consell Nacional de la Revolució convertir-se en la 

de l'Estat. Aquest home fou 

Thomas Sankara, que governà com a dictador carismàtic, engrescador de masses. Se’l 

del país. Amb uns ideals basats en la 

et democràtic (si bé ho imposava 

Fou ell qui rebatejà el país amb el nom de Burkina Faso. El seu nom 

es dues llengües locals: la 

mossi (burkina significa íntegre) i en dyula (faso es tradueix com pàtria). Encara avui dia 

després d’un nou cop militar a l’octubre de 1987, 

ordre públic que no havia sabut controlar. El 

president. Passat un 

període transitori, es van celebrar eleccions presidencials al desembre de 1991 i al juny 

dissolta després del cop 

es va reintroduir amb 

Actualment el president de Burkina Faso es Blaise Compaoré del Congres per la 

, havent estat escollit un 

altre cop president a les eleccions de 2005 amb 1,660,148 (80.35%) . El  primer ministre 

rkina Faso és un dels països més pobres del món, amb un ingrés brut per càpita de 

d’entre les 177 de la 

, juntament amb altres 

nacions com la República del Congo i Tadjikistan. El seu alt índex de creixement de la 

Imatge 3: Thomas Sankara
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població juntament amb la condició àrida del seu sòl són factors que influeixen en forma 

rellevant en el seu índex de pobresa. 

destacable amb un 46.3% de l’activitat econòmica pertany a un 10% de la població 

contrastant amb l’1,8% per al 10% més pobre. 

producte brut intern i dóna treball al 80% de la seva població treballadora. Destaca la 

cria de bestiar, i especialment al sud i al sud

maní, arròs i cotó. 

La falta de treball causa una taxa d’emigració

de persones natives de Burkina Faso que viuen a Costa d'Ivori. D’acord a informació del 

Banc Central dels Estats de l'Àfrica Occidental, aquests emigrants envien per any 

diverses desenes de milers de milions de francs (CFA) a

produir una expulsió d’immigrants de Ghana el 1967, aquesta situació ha provocat 

tensions en els països receptors d

a Costa d'Ivori, va donar lloc al retorn de 300.000 emig

Una gran proporció de l’activitat econòmica del país es finançada per ajuda 

internacional. La Unió Europea (UE) és el principal soci comercial de Burkina Faso.

Principals activitats econòmiques i de producció

El desenvolupament econòmic de Burkina 

entre els quals es troba l'ineficient desenvolupament de la mineria, les modalitats 

climàtiques que afecten periòdicament les seves collites, la feble demanda dels seus 

principals productes d’exportació i la cai
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població juntament amb la condició àrida del seu sòl són factors que influeixen en forma 

rellevant en el seu índex de pobresa. El mal repartiment de la riquesa també és

destacable amb un 46.3% de l’activitat econòmica pertany a un 10% de la població 

contrastant amb l’1,8% per al 10% més pobre. L’agricultura representa el 32% del seu 

producte brut intern i dóna treball al 80% de la seva població treballadora. Destaca la 

ria de bestiar, i especialment al sud i al sud-oest el cultiu de melca, mill, blat de moro, 

Imatge 

La falta de treball causa una taxa d’emigració molt alta. Per exemple, hi ha tres milions 

de persones natives de Burkina Faso que viuen a Costa d'Ivori. D’acord a informació del 

Banc Central dels Estats de l'Àfrica Occidental, aquests emigrants envien per any 

diverses desenes de milers de milions de francs (CFA) a Burkina Faso. 

produir una expulsió d’immigrants de Ghana el 1967, aquesta situació ha provocat 

tensions en els països receptors d'immigrants. La crisi més recent que va ocórrer el 2003 

a Costa d'Ivori, va donar lloc al retorn de 300.000 emigrants.  

Una gran proporció de l’activitat econòmica del país es finançada per ajuda 

internacional. La Unió Europea (UE) és el principal soci comercial de Burkina Faso.

tats econòmiques i de producció 

El desenvolupament econòmic de Burkina Faso s’ha vist impedit per diversos factors, 

entre els quals es troba l'ineficient desenvolupament de la mineria, les modalitats 

climàtiques que afecten periòdicament les seves collites, la feble demanda dels seus 

principals productes d’exportació i la caiguda dels preus internacionals.

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

població juntament amb la condició àrida del seu sòl són factors que influeixen en forma 

El mal repartiment de la riquesa també és 

destacable amb un 46.3% de l’activitat econòmica pertany a un 10% de la població 

L’agricultura representa el 32% del seu 

producte brut intern i dóna treball al 80% de la seva població treballadora. Destaca la 

, mill, blat de moro, 

Imatge 4: Dia de mercat a Dori. 

 

er exemple, hi ha tres milions 

de persones natives de Burkina Faso que viuen a Costa d'Ivori. D’acord a informació del 

Banc Central dels Estats de l'Àfrica Occidental, aquests emigrants envien per any 

Burkina Faso. Des que es va 

produir una expulsió d’immigrants de Ghana el 1967, aquesta situació ha provocat 

La crisi més recent que va ocórrer el 2003 

Una gran proporció de l’activitat econòmica del país es finançada per ajuda 

internacional. La Unió Europea (UE) és el principal soci comercial de Burkina Faso. 

Faso s’ha vist impedit per diversos factors, 

entre els quals es troba l'ineficient desenvolupament de la mineria, les modalitats 

climàtiques que afecten periòdicament les seves collites, la feble demanda dels seus 

guda dels preus internacionals. 
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A continuació alguns indicadors característics:

Taula 1: Resum econ1òmico-social de Burkina Faso

Economia 

Població Total 

Ingrés nacional brut per càpita US$(PPP)

Taxa de creixement anual de la població

Població en àrees urbanes

Població que viu amb < 2 

Població que viu amb < 1 

Fracció del deute extern de les 

exportacions 

Riscs 

Infants menors de 5 per sota el pes 

recomanat a la seva edat

Nadons nascuts amb problemes de falta 

de pes 

Població que utilitza combustibles sòlids 

en medi urbà* 

Mortalitat 

Mortalitat infantil (<5 anys) per 1000 

nascuts 

Mortalitat d’adults (dels 15 als 60) per 

mil 

Esperança de vida en néixer

Esperança de vida sana al néixer

Analfabetisme 

Població per sota dels 15 anys

Analfabetisme en dones

Analfabetisme en homes

Rati d’escolarització en noies

Rati d’escolarització en nois

                                                          
1 Font: Organització Mundial de
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A continuació alguns indicadors característics: 

social de Burkina Faso 

14.359.000 (2006) 

Ingrés nacional brut per càpita US$(PPP) 1120 (2006) 

de creixement anual de la població 3%  (2006) 

Població en àrees urbanes 19% (2006) 

Població que viu amb < 2 US$ al dia 81% (2006) 

Població que viu amb < 1 US$ al dia 44,95 % (2006) 

Fracció del deute extern de les 12,5 (2006) 

Infants menors de 5 per sota el pes 

recomanat a la seva edat 

35,2% (2003) 

Nadons nascuts amb problemes de falta 19% (1999) 

Població que utilitza combustibles sòlids 91%(2003) 

Mortalitat infantil (<5 anys) per 1000 122 (2006) 

Mortalitat d’adults (dels 15 als 60) per 427 (2006) 

néixer 47 (2006) 

Esperança de vida sana al néixer 36 (2007) 

Població per sota dels 15 anys 46 %(2006) 

Analfabetisme en dones 93,4% (2006) 

Analfabetisme en homes 74,1% (2006) 

Rati d’escolarització en noies 49% (2005) 

Rati d’escolarització en nois 39% (2005) 

                   
Font: Organització Mundial de la Salut (OMS) i Banc Mundial (BM) 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 
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*Combustibles Sòlids inclou

 

De la informació de la taula se’n destaca,

l’analfabetisme que sofreix Burkina

analfabeta, però amb un alt percentatge, 39

no van a escola. La gran pobresa de la poblac

no permet garantir un ensenyament públic de qualitat, malgrat sigui obligatori al país. És 

per això que moltes ONG’s 

l’escolarització, ja que una població 

2.5. CARACTERÍSTIQUES ENE

La base de recursos energètics de Burkina Faso és bastant limitada. El principal recurs és 

la biomassa, amb la llenya com 

animals. El potencial hidroelèctric del país s'estima en 90 MW. L’estació de Kompienga, 

amb una potència de 14 MW, va entrar en servei al 1989 i una segona estació és la de 

Bagre, amb una capacitat de 16 MW. El potencial més gran està situat a la província de 

Noumbiel (Volta Noire).

                                                          
1
 Font: SONABEL – Societé Nationale d’Electricité du Burkina
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inclou: fusta, carbó, restes de l’agricultura, fems i arbusts.

de la taula se’n destaca, en el marc de l’ensenyament, 

que sofreix Burkina, amb una població adulta majoritàriament 

analfabeta, però amb un alt percentatge, 39 en nois i 49 en noies, de nens

. La gran pobresa de la població (un 80% viuen amb menys de 2$ al dia) 

no permet garantir un ensenyament públic de qualitat, malgrat sigui obligatori al país. És 

per això que moltes ONG’s es decanten per ajudar construint escoles o ajudes a 

l’escolarització, ja que una població instruïda és la base per al desenvolupament. 

CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES 

La base de recursos energètics de Burkina Faso és bastant limitada. El principal recurs és 

la biomassa, amb la llenya com a principal font, juntament amb les restes de collita i dels 

als. El potencial hidroelèctric del país s'estima en 90 MW. L’estació de Kompienga, 

amb una potència de 14 MW, va entrar en servei al 1989 i una segona estació és la de 

Bagre, amb una capacitat de 16 MW. El potencial més gran està situat a la província de 

Noumbiel (Volta Noire).  

Imatge 5:Mapa de generació energètica de Burkina Faso.

                   
Societé Nationale d’Electricité du Burkina 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

: fusta, carbó, restes de l’agricultura, fems i arbusts. 

en el marc de l’ensenyament, el fort llast per 

, amb una població adulta majoritàriament 

e nens que encara 

ió (un 80% viuen amb menys de 2$ al dia) 

no permet garantir un ensenyament públic de qualitat, malgrat sigui obligatori al país. És 

per ajudar construint escoles o ajudes a 

és la base per al desenvolupament.  

La base de recursos energètics de Burkina Faso és bastant limitada. El principal recurs és 

restes de collita i dels 

als. El potencial hidroelèctric del país s'estima en 90 MW. L’estació de Kompienga, 

amb una potència de 14 MW, va entrar en servei al 1989 i una segona estació és la de 

Bagre, amb una capacitat de 16 MW. El potencial més gran està situat a la província de 

:Mapa de generació energètica de Burkina Faso.1 
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Els productes derivats del petroli haurien de proporcionar la principal font primària de 

generació d'electricitat: el gas

importats al preu del mercat mundial, els preus estan molt inflats pels costo

transport a Burkina Faso de Togo, Benín o Costa 

Les necessitats energètiques de Burkina Faso, que ascendeixen a al voltant de 4 milions 

de Tep, s’abasteixen principalment a través de combustibles no comercials (llenya i 

residus vegetals), que representen el 90 per cent del consum brut total, mentre que les 

fonts comercials (productes petrolífers i electricitat) representen només el 10 per cent. 

El consum brut d'energia de fonts comercials 

només 22,2 kg per habitant, característica d’un país amb baix nivell d’ industrialització. 

S’ha de tenir en compte que aquesta energia prové en un 99,6 per cent de les 

importacions, en forma de productes derivats del petroli. U

cent) va al sector del transport. Les llars consumeixen 8,6 per cent, en forma de llum de 

petroli i gas, i la indústria, l'agricultura i serveis, junts, consumeixen un  6,3 per cent. 

aquestes circumstàncies, és evident, la ne

energètic. El creixement de la demanda d'energia, assegura l’impuls d’aquest sector 

avalat per la inaccessibilitat al lliurament de productes petrolífers importats, a causa del 

llarg viatge per terra des de els ports

d’energia és SONABEL 

veure una taula resum de l’estat energètic del país publicat per la companyia.

 

 

Capital en francs CFA 

Effectif du personnel 

Longueur du réseau BT (m) 
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Els productes derivats del petroli haurien de proporcionar la principal font primària de 

generació d'electricitat: el gas-oil, DDO i el fuel-oil (FO). Si bé aquests són totalment 

importats al preu del mercat mundial, els preus estan molt inflats pels costo

transport a Burkina Faso de Togo, Benín o Costa d’Ivori.  

Les necessitats energètiques de Burkina Faso, que ascendeixen a al voltant de 4 milions 

de Tep, s’abasteixen principalment a través de combustibles no comercials (llenya i 

e representen el 90 per cent del consum brut total, mentre que les 

fonts comercials (productes petrolífers i electricitat) representen només el 10 per cent. 

El consum brut d'energia de fonts comercials al 1990 va ser de 202,4 ktep, és a dir, 

només 22,2 kg per habitant, característica d’un país amb baix nivell d’ industrialització. 

S’ha de tenir en compte que aquesta energia prové en un 99,6 per cent de les 

importacions, en forma de productes derivats del petroli. Una gran part d'ella (57 per 

cent) va al sector del transport. Les llars consumeixen 8,6 per cent, en forma de llum de 

petroli i gas, i la indústria, l'agricultura i serveis, junts, consumeixen un  6,3 per cent. 

aquestes circumstàncies, és evident, la necessitat del desenvolupament del sector 

energètic. El creixement de la demanda d'energia, assegura l’impuls d’aquest sector 

avalat per la inaccessibilitat al lliurament de productes petrolífers importats, a causa del 

llarg viatge per terra des de els ports oceànics i Burkina Faso. La companyia naciona

d’energia és SONABEL – Societé Nationale d’Electricité du Burkina. A continuació es pot 

veure una taula resum de l’estat energètic del país publicat per la companyia.

Taula 2: Resum de l’evolució energètica del país elaborada per SONABEL.

ANNEE 
2004  

ANNEE 
2005 

ANNEE 
2006 

46 000 000 000 46 000 000 000 46 000 000 000

1 417  1429 

4 649 575 4 891 625 5 297 093

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

 

Els productes derivats del petroli haurien de proporcionar la principal font primària de 

oil (FO). Si bé aquests són totalment 

importats al preu del mercat mundial, els preus estan molt inflats pels costos de 

Les necessitats energètiques de Burkina Faso, que ascendeixen a al voltant de 4 milions 

de Tep, s’abasteixen principalment a través de combustibles no comercials (llenya i 

e representen el 90 per cent del consum brut total, mentre que les 

fonts comercials (productes petrolífers i electricitat) representen només el 10 per cent.  

ser de 202,4 ktep, és a dir, 

només 22,2 kg per habitant, característica d’un país amb baix nivell d’ industrialització. 

S’ha de tenir en compte que aquesta energia prové en un 99,6 per cent de les 

na gran part d'ella (57 per 

cent) va al sector del transport. Les llars consumeixen 8,6 per cent, en forma de llum de 

petroli i gas, i la indústria, l'agricultura i serveis, junts, consumeixen un  6,3 per cent. En 

cessitat del desenvolupament del sector 

energètic. El creixement de la demanda d'energia, assegura l’impuls d’aquest sector 

avalat per la inaccessibilitat al lliurament de productes petrolífers importats, a causa del 

. La companyia nacional 

A continuació es pot 

veure una taula resum de l’estat energètic del país publicat per la companyia. 

e l’evolució energètica del país elaborada per SONABEL. 

ANNEE 
 

ANNEE 
2007 

46 000 000 000 46 000 000 000 

1 421 1420 

5 297 093 5 634 231 
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Longueur du réseau HT (m) 

Energie importée (KWH) 

Production thermique (KWH) 

Production hydroélectrique (KWH)

Nombre d’abonnés desservis en moyenne tension

Nombre d’abonnés desservis en basse tension

Coût de revient moyen du KWH 

Energie vendue par agent (MWH)

Nombre de centrales thermiques

Nombre de centrale hydroélectriques

Puissance thermique totale installée

Puissance hydroélectrique totale installée

Vente d’énergie (MWH) 

Chiffre d’Affaires (FCFA) 

Budget d’investissement autofinancement)(CFA)

Nombre de localités électrifiées 

 

La xarxa elèctrica, allà on arriba, ho fa amb 220 i 50 Hz, 

francesa. Aquest fet facilita els projectes de desenvolupament que es pugui

terme des de Catalunya.

 

2.6. CARACTERÍSTIQUES GEO

Com s’ha vist en parlar de les

no te costa i la major part del país està coberta per un espai topogràfic suaument 

ondulat on afloren turons aïllats, que són els últims vestigis d’un massís 

L’altitud mitja és de 400 metres i la diferència entre el punt més elevat i el més baix és 

inferior a 600 metres, sent d’aquesta manera Burkina Faso un país summament pla.
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1 503 856 1 622 774 1 817 680

96 183 557 125 337 589 139 323 910

371 789 678 415 751 943 467 728 921

Production hydroélectrique (KWH) 101 458 980 100 472 905 80 668 451

desservis en moyenne tension 738 747 

desservis en basse tension 234 389  255 039 

 113,19 117,89 

Energie vendue par agent (MWH) 334 376 

thermiques 30 30 

Nombre de centrale hydroélectriques 4 04 

Puissance thermique totale installée (MVA) 181 204 

totale installée (MW) 32 32 

472 690  573 463 

48 417 000 000 57 930 000 000 64 842 000 000

Budget d’investissement autofinancement)(CFA) 10 153 010 153 12 522 000 000 13 930 000 000

 56 62 

a xarxa elèctrica, allà on arriba, ho fa amb 220 i 50 Hz, donat que havia estat 

francesa. Aquest fet facilita els projectes de desenvolupament que es pugui

des de Catalunya. 

CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES I METEOROLÒ

en parlar de les característiques geogràfiques de Burkina Faso, aquest país 

no te costa i la major part del país està coberta per un espai topogràfic suaument 

afloren turons aïllats, que són els últims vestigis d’un massís 

L’altitud mitja és de 400 metres i la diferència entre el punt més elevat i el més baix és 

inferior a 600 metres, sent d’aquesta manera Burkina Faso un país summament pla.

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

1 817 680 1 887 414 

139 323 910 123 910 359 

467 728 921 501 295 228 

80 668 451 111 416 699 

797 842 

283 908  287 633 

121,21 129,62 

409 428 

29 28 

4 04 

223 217 

32 32 

580 537  607 174 

64 842 000 000 74 813 000 000 

13 930 000 000 15 833 904 000 

64 66 

que havia estat colònia 

francesa. Aquest fet facilita els projectes de desenvolupament que es puguin dur a 

LÒGIQUES I METEOROLÒGIQUES 

característiques geogràfiques de Burkina Faso, aquest país 

no te costa i la major part del país està coberta per un espai topogràfic suaument 

afloren turons aïllats, que són els últims vestigis d’un massís precàmbric. 

L’altitud mitja és de 400 metres i la diferència entre el punt més elevat i el més baix és 

inferior a 600 metres, sent d’aquesta manera Burkina Faso un país summament pla. 
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El clima és clarament tropical 

oscil·lar dels 25º als 41º. Els mesos de maig a agost arriba 

l'apropament de les baixes pressions equatorials. L’estació seca està sota el domini d

anticiclons. Les pluges poden

llavors que la terra floreix en una profusió de vida i color. Els prats i valls abans ressecs 

esdevenen una catifa d’herba verda. Proliferen els conreus i tota la

com també el còlera i la di

precipitacions anuals de la ciutat de Bobo Dioulasso.

sobre desastres de OFDA/CRED, mostra un índex de risc per inundacion

1. 

La radiació solar és molt elevada en ser un país 

dir que hi hagi estacions 

seca, sense xafogor, és constant i el sol sempre hi bri

de pluges. La radiació solar es 

2.7. BOBO DIOULASSO, LA C

El projecte es durà a terme a 

després de Ouagadougou la capital. Bobo dioulasso significa la casa dels Bobo i els 

Dioula. És a la província dels 

Ougadougu, la capital. 

Bobo Dioulasso  

Habitants 350.000

Superfície 1.637 km

Coordenades  

Altitud 460 m

 

 

2.7.1. Història 

El municipi de Bobo Dioulasso

cursos d'aigua o sobre turons elevats, que haurien creat els 
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a és clarament tropical estacional amb temperatures mitjanes de 35ºC que poden 

oscil·lar dels 25º als 41º. Els mesos de maig a agost arriba l’època de pluges 

l'apropament de les baixes pressions equatorials. L’estació seca està sota el domini d

anticiclons. Les pluges poden arribar a deixar fins a 1.300 mm d’aigua sobre la terra.

llavors que la terra floreix en una profusió de vida i color. Els prats i valls abans ressecs 

esdevenen una catifa d’herba verda. Proliferen els conreus i tota la vida d’insectes, així 

còlera i la disenteria. A l’annex meteorològic es po

anuals de la ciutat de Bobo Dioulasso. La base de dades internacionals 

sobre desastres de OFDA/CRED, mostra un índex de risc per inundacion

molt elevada en ser un país entre els tròpics i l’equador

dir que hi hagi estacions d’hivern i estiu com les que es coneixen a Catalunya. La calor 

seca, sense xafogor, és constant i el sol sempre hi brilla tret dels dies que plou de l’època 

de pluges. La radiació solar es pot observar també a l’annex meteorològic

BOBO DIOULASSO, LA CIUTAT DEL PROJECTE 

El projecte es durà a terme a Bobo Dioulasso, la segona ciutat més gran

gadougou la capital. Bobo dioulasso significa la casa dels Bobo i els 

la província dels Hauts-Bassins al sud-oest del país. Es troba a 360 Km de 

 

 Imatge 6: Situació de Bobo Dioulasso al país.

350.000 

1.637 km2 

 11º 6’ N, 4º 

10’ 48’’ O 

460 m 

Dioulasso inicialment era un rosari de pobles instal·lats al llarg dels 

d'aigua o sobre turons elevats, que haurien creat els Bobo-madarè
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amb temperatures mitjanes de 35ºC que poden 

de pluges causada per 

l'apropament de les baixes pressions equatorials. L’estació seca està sota el domini dels 

arribar a deixar fins a 1.300 mm d’aigua sobre la terra. És 

llavors que la terra floreix en una profusió de vida i color. Els prats i valls abans ressecs 

vida d’insectes, així 

es poden veure les 

base de dades internacionals 

sobre desastres de OFDA/CRED, mostra un índex de risc per inundacions de 0,24 sobre 

entre els tròpics i l’equador, on no es pot 

hivern i estiu com les que es coneixen a Catalunya. La calor 

lla tret dels dies que plou de l’època 

l’annex meteorològic. 

la segona ciutat més gran de Burkina Faso, 

gadougou la capital. Bobo dioulasso significa la casa dels Bobo i els 

oest del país. Es troba a 360 Km de 

: Situació de Bobo Dioulasso al país. 

  

inicialment era un rosari de pobles instal·lats al llarg dels 

madarè en un període 
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avui desconegut. La tradició oral sosté que els autòctons 

1050 per fundar Sya. En realitat, la història de la fundació de 

l'actual municipi de 

El poble de Sya, nom original 

«felicitat» en llengua bobo

que connecten la costa

ciutat de religió tradicional durant diversos segles, 

progressivament amb l’Islam

Sya a la cruïlla dels grans eixos comercials 

conquistadors. La ciutat 

Caudrelier, de les tropes colonials

oficialment batejat pel Comandant com 

en llengua jula. 

2.7.2. Cultura 

És la capital cultural de

arreu. 
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avui desconegut. La tradició oral sosté que els autòctons van venir 

. En realitat, la història de la fundació de Sya que ha donat a llum 

l'actual municipi de Bobo Dioulasso encara no té la certesa de

original del municipi de Bobo Dioulasso, i el qual significa «pau» o 

bobo madarè hauria emprès el seu vol gràcies a les vies comercials 

costa atlàntica al Magreb. Sya, centre comercial important,

ciutat de religió tradicional durant diversos segles, i va anar entra

l’Islam des del S. XV. A finals del S. XVIII la situació geogràfica de 

a la cruïlla dels grans eixos comercials oest-africans, suscita la cobdícia dels 

conquistadors. La ciutat fou ocupada el 25 de setembre de 1897 pel Comandant 

, de les tropes colonials que hi crea un lloc administratiu.

pel Comandant com Bobo Dioulasso (la casa dels Bobo

Imatge 7: Imatge del centre modern de la ciutat

 

És la capital cultural del país, sobre tot en música. La ciutat viu mu

Imatge 8: Dansaires del festival anual de les Mascares.
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 del Mandé cap a 

que ha donat a llum 

no té la certesa dels historiadors. 

el qual significa «pau» o 

s a les vies comercials 

, centre comercial important, va ser una 

entrant en contacte 

la situació geogràfica de 

africans, suscita la cobdícia dels 

ocupada el 25 de setembre de 1897 pel Comandant 

administratiu. El 1904, Sya és 

Bobo i dels Dioula) 

: Imatge del centre modern de la ciutat 

 

e tot en música. La ciutat viu musicalment per tot 

: Dansaires del festival anual de les Mascares. 

  



Estudi d’avaluació, cobertura i 

 

És famosa també per la gran mesquita que data de l’any 1880

està feta únicament a base d

2.7.3. Economia 

A Bobo Dioulasso l’administració i el comerç constitueixen les branques d’activitat més 

importants. Ocupen dos terços dels actius econòmics. Els serveis dins el seu conjunt 

concentren un 84% dels actius. Les 

Dioulasso poden analitzar

comerç, la indústria i els serveis.

1. EL COMERÇ 

Pel fet d’estar posicionada en una cruïlla internacional, 

privilegiada a Bobo. Un gran nombre de cases comercials nacionals i estrangeres tenen 

la seu a l’antiga Sya (Bobo). 

El directori de la cambra de comerç enumera 180 establiments de comerç general 

dedicats a la importació i exportació, a la venda de tèxtils, de materials de construcció, 

de màquines, automòbils i aparells elèctrics entre altres. Bobo Dioulasso compta amb 18 

mercats a la ciutat. 
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És famosa també per la gran mesquita que data de l’any 1880. Té 23 metres d’alçada

base de fang i fusta, a l’antic estil de construcció del Sudan

Imatge 9: Gran mesquita de Bobo Dioulasso

A Bobo Dioulasso l’administració i el comerç constitueixen les branques d’activitat més 

cupen dos terços dels actius econòmics. Els serveis dins el seu conjunt 

concentren un 84% dels actius. Les característiques socioeconòmiques

Dioulasso poden analitzar-se a través de les funcions urbanes com ara 

els serveis. 

posicionada en una cruïlla internacional, la funció comercial té una plaça 

privilegiada a Bobo. Un gran nombre de cases comercials nacionals i estrangeres tenen 

la seu a l’antiga Sya (Bobo).  

ambra de comerç enumera 180 establiments de comerç general 

dedicats a la importació i exportació, a la venda de tèxtils, de materials de construcció, 

de màquines, automòbils i aparells elèctrics entre altres. Bobo Dioulasso compta amb 18 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

. Té 23 metres d’alçada i 

estil de construcció del Sudan. 

: Gran mesquita de Bobo Dioulasso 

 

A Bobo Dioulasso l’administració i el comerç constitueixen les branques d’activitat més 

cupen dos terços dels actius econòmics. Els serveis dins el seu conjunt 

socioeconòmiques de Bobo 

ara els transports, el 

la funció comercial té una plaça 

privilegiada a Bobo. Un gran nombre de cases comercials nacionals i estrangeres tenen 

ambra de comerç enumera 180 establiments de comerç general 

dedicats a la importació i exportació, a la venda de tèxtils, de materials de construcció, 

de màquines, automòbils i aparells elèctrics entre altres. Bobo Dioulasso compta amb 18 
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2. LA INDUSTRIA 

L’essencial del sector industrial Bobolès està constituït per l’agro

industria, la industria lleugera, l

derivats. Com a exemples de cada

Taula 3: Indústries d'exemple de Bobo

Sector 

Agroalimentació 

Agroindústria 

Industria lleugera 

Mecànica i metal·lúrgica

Química i derivats 

 

La zona industrial condicionada

Lafiabougou. La indústria Bobolesa és sobretot destinada al mercat interior, però amb la 

indústria de fil de cotó es pot aspirar a una indústria d’exportació. Des del 2005 una 

indústria d’exportació de fruites s’hi ha establert. Actualment hi ha una estació de 

condicionament pública 
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Imatge 10: Comerç de bous a un mercat de Bobo

 

L’essencial del sector industrial Bobolès està constituït per l’agro-alimentació, l’agro

industria, la industria lleugera, la mecànica i la metal·lúrgica i per la quím

Com a exemples de cadascuna, trobem les empreses de la taula següent.

: Indústries d'exemple de Bobo 

Indústries 

Brakina, Citec elaboració d’olis. 

Sofitex, Sofib, Mabucig. 

Sonaceb cartonatges, Winner bateries, Filsah productes 

de cotó. 

Mecànica i metal·lúrgica Sifa, CBTM, Profimétaux, EERI-BF, AUMI. 

Saphyto, SAP. 

condicionada al llarg de la via fèrria s’estén actualment cap al barri de 

Lafiabougou. La indústria Bobolesa és sobretot destinada al mercat interior, però amb la 

stria de fil de cotó es pot aspirar a una indústria d’exportació. Des del 2005 una 

ació de fruites s’hi ha establert. Actualment hi ha una estació de 

condicionament pública – el Terminal Fruiter – i una estació privada. 
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: Comerç de bous a un mercat de Bobo 

 

alimentació, l’agro-

a mecànica i la metal·lúrgica i per la química i els seus 

reses de la taula següent. 

Sonaceb cartonatges, Winner bateries, Filsah productes 

 

al llarg de la via fèrria s’estén actualment cap al barri de 

Lafiabougou. La indústria Bobolesa és sobretot destinada al mercat interior, però amb la 

stria de fil de cotó es pot aspirar a una indústria d’exportació. Des del 2005 una 

ació de fruites s’hi ha establert. Actualment hi ha una estació de 
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3. EL TRANSPORT

L’aeroport de Bobo Dioulasso

de 3.000 m. Després de la de Dakar és la més llarga 

tipus d’avions. Hi ha dos vols setmanals 

Bobo Dioulasso està situada sobre el trajecte ferroviari Abidjan 

per la Sitarail. Hi ha tres

l’entorn de dos trens de 

troba dins la zona industrial.

Per al transport en camió la vila és una cruïlla important a l’eix Mail 

Hi ha un mercat molt divers de companyies d’autobusos privats que proporcionen 

viatges diaris des de Bobo a les principals capitals de províncies de Burkina.
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EL TRANSPORT 

aeroport de Bobo Dioulasso (codi AITA : BOY, codi OACI : DFOO) està dotat d’una pista 

rés de la de Dakar és la més llarga d’Àfrica occidental. Pot rebre tot 

tipus d’avions. Hi ha dos vols setmanals vers Abidjan i Ouagadougou. 

Bobo Dioulasso està situada sobre el trajecte ferroviari Abidjan – Ouagadougou, explotat 

per la Sitarail. Hi ha tres trens de passatgers a la setmana cap Abidjan i Ouaga, i a 

l’entorn de dos trens de mercaderies al dia. Una plataforma de contenidors moderna es 

troba dins la zona industrial. 

l transport en camió la vila és una cruïlla important a l’eix Mail – Lomé.

Hi ha un mercat molt divers de companyies d’autobusos privats que proporcionen 

Bobo a les principals capitals de províncies de Burkina.

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

(codi AITA : BOY, codi OACI : DFOO) està dotat d’una pista 

occidental. Pot rebre tot 

Ouagadougou, explotat 

trens de passatgers a la setmana cap Abidjan i Ouaga, i a 

al dia. Una plataforma de contenidors moderna es 

Lomé. 

Hi ha un mercat molt divers de companyies d’autobusos privats que proporcionen 

Bobo a les principals capitals de províncies de Burkina. 
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3. INTRODUCCIÓ AL PROJE

Aquest estudi es desenvoluparà en el marc d’un projecte de desenvolupament del 

Centre de cooperació pel desenvolupament de la UPC 

rural a Bobo Dioulasso. 

país – amb un 93% en les dones i un 74% els homes 

obligatòria encara està molt lluny del seu objectiu 

50% -. El seu objectiu és crear una escola des de la cooperació però que al ca

cursos, el centre funcioni sense la tutela del centre de cooperació.

La idea de funcionament de l’escola és la següent. No cal matricular

rebre-hi classes, ni tan sols cal estar

els interessi mentre hi hagi capacitat

nens assisteixen a escola es podran quedar a dinar de forma gratuïta també. D’aquesta 

manera es pretén que es vagin adonant dels avantatges d’assistir a esco

menjar i després perquè

romandre al carrer sense res més a fer que dedicar

docència també es realitzarà a través de programes informàtics intera

tallers s’hi podran dur a terme classes de formació en algun ofici, com mecànica, 

fusteria, electricitat  o artesania. També hi haurà una sala d’actes que a part d’acollir els 

actes o espectacles acadèmics, actuï de centre cívic del barri

on realitzar-hi espectacles i celebracions.

La realització del projecte 

d’arquitectes, enginyers per la realització de l’edifici, pedagogs per la elaboració de un 

programa educatiu informàtic, dietistes per a dissenyar una dieta equilibrada i 

educativa, com en la seva construcció i posteriorment el seu funcionament, ja que es 

preveu que la docència vagi a càrrec d’universitaris del país o catalans voluntaris.

L’objectiu de l’escola és que al cap de 3 cursos acadèmics ja funcioni de forma 

autònoma. Es preveu que hi haurà una o més persones de confiança del país que faran 

de masovers i viuran a l’escola i en tindrà cura.

Una altre manera de participar

Carrera en el projecte de l’escola com és el cas d’aquest estudi.

Motivació 
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INTRODUCCIÓ AL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI

Aquest estudi es desenvoluparà en el marc d’un projecte de desenvolupament del 

Centre de cooperació pel desenvolupament de la UPC  per la implantació d’una escola 

rural a Bobo Dioulasso. La necessitat de l’escola rau en l’alt índex d’analfabetisme del 

amb un 93% en les dones i un 74% els homes -  que malgrat el 2007 feu l’educació 

obligatòria encara està molt lluny del seu objectiu – l’índex d’escolarització és inferior al 

El seu objectiu és crear una escola des de la cooperació però que al ca

cursos, el centre funcioni sense la tutela del centre de cooperació.  

La idea de funcionament de l’escola és la següent. No cal matricular

hi classes, ni tan sols cal estar-hi inscrit. Les classes són obertes a tots els nens 

els interessi mentre hi hagi capacitat i poden deixar-hi d’assistir quan els sembli bé. Si els 

nens assisteixen a escola es podran quedar a dinar de forma gratuïta també. D’aquesta 

manera es pretén que es vagin adonant dels avantatges d’assistir a esco

després perquè veuran que allà se’ls donen coneixements més profitosos que 

sense res més a fer que dedicar-se als turistes o al pillatge. La 

docència també es realitzarà a través de programes informàtics intera

tallers s’hi podran dur a terme classes de formació en algun ofici, com mecànica, 

fusteria, electricitat  o artesania. També hi haurà una sala d’actes que a part d’acollir els 

actes o espectacles acadèmics, actuï de centre cívic del barri, formant un nucli cultural 

hi espectacles i celebracions. 

del projecte es basa en el voluntariat, tant en el disseny 

d’arquitectes, enginyers per la realització de l’edifici, pedagogs per la elaboració de un 

ducatiu informàtic, dietistes per a dissenyar una dieta equilibrada i 

educativa, com en la seva construcció i posteriorment el seu funcionament, ja que es 

preveu que la docència vagi a càrrec d’universitaris del país o catalans voluntaris.

escola és que al cap de 3 cursos acadèmics ja funcioni de forma 

. Es preveu que hi haurà una o més persones de confiança del país que faran 

de masovers i viuran a l’escola i en tindrà cura. 

Una altre manera de participar-hi com a voluntari és realitzant el Projecte Final de 

Carrera en el projecte de l’escola com és el cas d’aquest estudi. 
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E L’ESTUDI  

Aquest estudi es desenvoluparà en el marc d’un projecte de desenvolupament del 

per la implantació d’una escola 

La necessitat de l’escola rau en l’alt índex d’analfabetisme del 

que malgrat el 2007 feu l’educació 

l’índex d’escolarització és inferior al 

El seu objectiu és crear una escola des de la cooperació però que al cap de 3 

La idea de funcionament de l’escola és la següent. No cal matricular-se a l’escola per 

hi inscrit. Les classes són obertes a tots els nens que 

hi d’assistir quan els sembli bé. Si els 

nens assisteixen a escola es podran quedar a dinar de forma gratuïta també. D’aquesta 

manera es pretén que es vagin adonant dels avantatges d’assistir a escola, primer per el 

veuran que allà se’ls donen coneixements més profitosos que 

se als turistes o al pillatge. La 

docència també es realitzarà a través de programes informàtics interactius Gràcies als 

tallers s’hi podran dur a terme classes de formació en algun ofici, com mecànica, 

fusteria, electricitat  o artesania. També hi haurà una sala d’actes que a part d’acollir els 

, formant un nucli cultural 

es basa en el voluntariat, tant en el disseny a través 

d’arquitectes, enginyers per la realització de l’edifici, pedagogs per la elaboració de un 

ducatiu informàtic, dietistes per a dissenyar una dieta equilibrada i 

educativa, com en la seva construcció i posteriorment el seu funcionament, ja que es 

preveu que la docència vagi a càrrec d’universitaris del país o catalans voluntaris. 

escola és que al cap de 3 cursos acadèmics ja funcioni de forma 

. Es preveu que hi haurà una o més persones de confiança del país que faran 

tzant el Projecte Final de 
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La realització d’aquest estudi és per col·laborar en el projecte, ja que de les millors 

maneres d’ajudar un país a sortir de la pobresa, és eliminant l’a

manera de combatre’l és engegant escoles.

Un altre motiu pel que s’ha realitzat és per que és molt important el paper que juguen 

les energies renovables, concretament la solar, en el nou model energètic sostenible al 

què ha de tendir el món per superar la crisi que s’anuncia.

Amb aquest estudi es pretén realitzar un apropament a les energies renovables a través 

de l’energia solar fotovoltaica, per aprofundir

promoció. 
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La realització d’aquest estudi és per col·laborar en el projecte, ja que de les millors 

maneres d’ajudar un país a sortir de la pobresa, és eliminant l’analfabetisme i una bona 

manera de combatre’l és engegant escoles. 

Un altre motiu pel que s’ha realitzat és per que és molt important el paper que juguen 

les energies renovables, concretament la solar, en el nou model energètic sostenible al 

r el món per superar la crisi que s’anuncia. 

Amb aquest estudi es pretén realitzar un apropament a les energies renovables a través 

de l’energia solar fotovoltaica, per aprofundir-hi coneixements i per fer
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La realització d’aquest estudi és per col·laborar en el projecte, ja que de les millors 

nalfabetisme i una bona 

Un altre motiu pel que s’ha realitzat és per que és molt important el paper que juguen 

les energies renovables, concretament la solar, en el nou model energètic sostenible al 

Amb aquest estudi es pretén realitzar un apropament a les energies renovables a través 

hi coneixements i per fer-ne difusió i 
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4. ABAST 

En aquest estudi es durà a terme les següents tasques:

Dins la part de gestió energètica.

- Determinar i quantificar la càrrega energètica que suportarà el sistema elèctric.

- Obtenir un model de consum hora a hora durant tot un any.

- Gestionar aquesta demanda per tal d’obtenir un perfil de consum el més reduït 

uniforme possible.

- Dur a terme un estudi de la llum del dia útil per a l’ús dins l’edifici, per tal de 

reduir el consum elèctric en 

Dins la part de cobertura energètica.

- Dimensionar la instal·lació fotovoltaica que alimentarà el consum calculat a 

l’apartat de gestió.

- Selecció dels components necessaris per a dur a dur a terme la instal·lació 

calculada. 

- Optimització econòmica de la insta

També es realitzaran les següents tasques.

- Estudi de les implicacions ambientals de dur a terme els resultats de l’estudi.

- Pressupost i estudi econòmic.
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s durà a terme les següents tasques: 

Dins la part de gestió energètica. 

Determinar i quantificar la càrrega energètica que suportarà el sistema elèctric.

Obtenir un model de consum hora a hora durant tot un any. 

Gestionar aquesta demanda per tal d’obtenir un perfil de consum el més reduït 

uniforme possible. 

Dur a terme un estudi de la llum del dia útil per a l’ús dins l’edifici, per tal de 

reduir el consum elèctric en il·luminació i avaluar-ne la significació.

ins la part de cobertura energètica. 

Dimensionar la instal·lació fotovoltaica que alimentarà el consum calculat a 

l’apartat de gestió. 

Selecció dels components necessaris per a dur a dur a terme la instal·lació 

Optimització econòmica de la instal·lació. 

També es realitzaran les següents tasques. 

Estudi de les implicacions ambientals de dur a terme els resultats de l’estudi.

Pressupost i estudi econòmic. 
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Determinar i quantificar la càrrega energètica que suportarà el sistema elèctric. 

Gestionar aquesta demanda per tal d’obtenir un perfil de consum el més reduït i 

Dur a terme un estudi de la llum del dia útil per a l’ús dins l’edifici, per tal de 

ne la significació. 

Dimensionar la instal·lació fotovoltaica que alimentarà el consum calculat a 

Selecció dels components necessaris per a dur a dur a terme la instal·lació 

Estudi de les implicacions ambientals de dur a terme els resultats de l’estudi. 



Estudi d’avaluació, cobertura i 

 

5. ESPECIFICACIONS BÀSI

A continuació es descriuen els requisits bàsics que s’ha de complir 

l’estudi. 

- L’escola ha de tenir una capa

- L’escola ha d’integrar els següents espais:

o Aules per a la docència.

o Tallers. Hi ha d’haver 3 tallers per a realitzar

o Cuina i menjador. S’ha de

espai per que hi puguin fer àpats.

o Habitatge per als masovers. Les persones que estaran al càrrec de 

l’edifici han poder viure a l’escola. Cal habilitar un habitatge permanent 

per aquestes persones. Inicialment 

masovers.

o Sala d’actes. Hi ha d’haver un espai gran que pugui acollir actes amb una 

capacitat mínima dels alumnes de l’escola.

- Ha de disposar d’alimentació elèctrica.
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ESPECIFICACIONS BÀSIQUES 

A continuació es descriuen els requisits bàsics que s’ha de complir en la realització de 

L’escola ha de tenir una capacitat inicial per a 50 alumnes. 

L’escola ha d’integrar els següents espais: 

Aules per a la docència. 

Tallers. Hi ha d’haver 3 tallers per a realitzar-hi activitat docent.

Cuina i menjador. S’ha de poder cuinar per a tots els alumnes i tenir 

espai per que hi puguin fer àpats. 

Habitatge per als masovers. Les persones que estaran al càrrec de 

l’edifici han poder viure a l’escola. Cal habilitar un habitatge permanent 

per aquestes persones. Inicialment es considerarà que hi haurà 2 

masovers. 

Sala d’actes. Hi ha d’haver un espai gran que pugui acollir actes amb una 

capacitat mínima dels alumnes de l’escola. 

Ha de disposar d’alimentació elèctrica. 
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en la realització de 

hi activitat docent. 

poder cuinar per a tots els alumnes i tenir 

Habitatge per als masovers. Les persones que estaran al càrrec de 

l’edifici han poder viure a l’escola. Cal habilitar un habitatge permanent 

es considerarà que hi haurà 2 

Sala d’actes. Hi ha d’haver un espai gran que pugui acollir actes amb una 
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6. GESTIÓ ENERGÈTICA

En aquesta part s’avaluarà les 

� Es durà a terme un estudi de la llum del dia per a estalviar el d’iluminació 

artificial. 

� Determinar les càrregues

� Es quantificarà la demanda

� Es gestionarà la demanda global

mínima. 

6.1. DESCRIPCIÓ DE L’EDIF

L’avaluació es farà a partir de la proposta de distribució en planta i d’espais existents del 

Projecte Final de Carrera d’Adrià Belmonte

d'energies renovables en el disseny d'una escola ru ral a Burkina Faso

plànols sencers veure el document de plànols).

que s’ubiquen al plànol següent.

1. El bloc d’aules 

2. El bloc de Tallers

3. El bloc de Cuina i Menjadors

4. El bloc de la sala d’actes

5. El bloc de l’habitatge
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ENERGÈTICA.  

En aquesta part s’avaluarà les necessitats energètiques en els següents punts

Es durà a terme un estudi de la llum del dia per a estalviar el d’iluminació 

Determinar les càrregues energètiques de cada peça de l’escola

s quantificarà la demanda. 

la demanda global per tal de reduir-la i obtenir la potència pic 

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

es farà a partir de la proposta de distribució en planta i d’espais existents del 

Projecte Final de Carrera d’Adrià Belmonte: Estudi d'aplicació d e criteris bioclimàtics 

d'energies renovables en el disseny d'una escola ru ral a Burkina Faso

plànols sencers veure el document de plànols). La distribució estructura l’

que s’ubiquen al plànol següent.  

 

l bloc de Tallers 

El bloc de Cuina i Menjadors 

El bloc de la sala d’actes 

El bloc de l’habitatge dels masovers 
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en els següents punts: 

Es durà a terme un estudi de la llum del dia per a estalviar el d’iluminació 

de cada peça de l’escola. 

la i obtenir la potència pic 

es farà a partir de la proposta de distribució en planta i d’espais existents del 

e criteris bioclimàtics 

d'energies renovables en el disseny d'una escola ru ral a Burkina Faso  (per veure’n els 

La distribució estructura l’escola en 5 blocs, 
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1. EL BLOC D’AULES

Conté les aules on s’impartirà la docència i espais auxiliars com la consergeria o la sala 

de professors. 

Els espais que conté són els 

4 

5 

g 
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Plànol 1: Distribució en planta proposada de l'escola

D’AULES 

s’impartirà la docència i espais auxiliars com la consergeria o la sala 

Plànol 2: Distribució en planta del bloc d'aules

Els espais que conté són els següents: 

3 
1 

bd e c f 

h ki 

l 

j
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Distribució en planta proposada de l'escola 

 

s’impartirà la docència i espais auxiliars com la consergeria o la sala 

: Distribució en planta del bloc d'aules 

 

2 

a 

b 
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a) Aula d’infants. 

allotjar activitats més lúdiques 

amb taules grans també

b) Aula tipus classe magistral. Aules b), d) i e)

respectivament

al professor i la pissarra.

c) Consergeria. La consergeria de l’escola, lloc on es portarà el control dels 

alumnes que venen a escola aquell dia, també s’hi poden fer fo

f) Aula Col·loqui. Aula pensada per fer

col·loquis. És més gran per poder acollir una disposició de taules tancada.

g) Sala de professors. Sala destinada a l’ús dels voluntaris que facin les classes, així 

com per arxivar

h) Sala de neteja

l’escola. També és on s’ubicarà el sistema fotovoltaic. S’hi disposaran les 

bateries, i el sistema de control. El sistema fotovoltaic requereix una 

temperatura baixa i estable així com un ambient sec. El fet que aques

tingui finestres 

elèctrics. 

i) Lavabo esquerre, j) 

k) Aula informàtica. Aula on es farà les classes amb els ordinadors. 

l) Vestíbul. Peça que és l’entrada de l’escola i dist

 

2. BLOC DE TALLERS

Hi ha els tres tallers on s’hi

pot fer formació professional en mecànica, electrici
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. Aula destinada als alumnes més petits, preparada per a ser gran i 

allotjar activitats més lúdiques o manuals. Per aquest motiu és una aula gran 

amb taules grans també. 

Aula tipus classe magistral. Aules b), d) i e) anomenades Aula

respectivament. Són les classes convencionals. Tots els alumnes asseguts mirant 

al professor i la pissarra. 

La consergeria de l’escola, lloc on es portarà el control dels 

alumnes que venen a escola aquell dia, també s’hi poden fer fo

Aula Col·loqui. Aula pensada per fer-hi sessions més interactives, xerrades o 

col·loquis. És més gran per poder acollir una disposició de taules tancada.

Sala de professors. Sala destinada a l’ús dels voluntaris que facin les classes, així 

r arxivar-hi el material docent. 

Sala de neteja i de l’equip fotovoltaic. Petit magatzem d’estris de neteja de 

l’escola. També és on s’ubicarà el sistema fotovoltaic. S’hi disposaran les 

bateries, i el sistema de control. El sistema fotovoltaic requereix una 

temperatura baixa i estable així com un ambient sec. El fet que aques

tingui finestres i per tant s’escalfi poc la fa ideal per la ubicaci

esquerre, j) lavabo dret. 

Aula informàtica. Aula on es farà les classes amb els ordinadors. 

Vestíbul. Peça que és l’entrada de l’escola i distribueix a totes les altres.

BLOC DE TALLERS 

Hi ha els tres tallers on s’hi farà tant pedagogia per als estudiants més joves

pot fer formació professional en mecànica, electricitat, fusteria, artesania o terrisseria.
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més petits, preparada per a ser gran i 

o manuals. Per aquest motiu és una aula gran 

anomenades Aula 3, 2 i 1 

. Són les classes convencionals. Tots els alumnes asseguts mirant 

La consergeria de l’escola, lloc on es portarà el control dels 

alumnes que venen a escola aquell dia, també s’hi poden fer fotocòpies. 

hi sessions més interactives, xerrades o 

col·loquis. És més gran per poder acollir una disposició de taules tancada. 

Sala de professors. Sala destinada a l’ús dels voluntaris que facin les classes, així 

. Petit magatzem d’estris de neteja de 

l’escola. També és on s’ubicarà el sistema fotovoltaic. S’hi disposaran les 

bateries, i el sistema de control. El sistema fotovoltaic requereix una 

temperatura baixa i estable així com un ambient sec. El fet que aquesta peça no 

la fa ideal per la ubicació de components 

Aula informàtica. Aula on es farà les classes amb els ordinadors.  

ribueix a totes les altres.  

diants més joves, com s’hi 

artesania o terrisseria. 
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Els espais que conté són els següents:

a) Taller mecànic. Taller que allotjarà 

amb el metall, des de bricolatge fins a 

saleta que serveix de magatzem del material.

b) Taller d’artesania. Taller per a l’artesania, on es pot treballar tant el fang, com la 

fusta, paper, pintures. Té una petita saleta que serveix de magatzem del 

material. 

c) Taller de fusteria. Taller que allotjarà totes les activitats relacio

amb la fusta. S’hi podrà fer des de ebenisteria fins a estructures o mobles.

una petita saleta que serveix de magatzem del material.

3. BLOC DE CUINA I MENJ

Aquest bloc allotjarà les instal·lacions de la cuina i els menjadors.

 

a 
d 
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Plànol 3: Distribució en planta del bloc de Tallers

Els espais que conté són els següents: 

Taller mecànic. Taller que allotjarà totes les activitats relacionades a treballar 

amb el metall, des de bricolatge fins a tallar i soldar barres i xapes. Té una petita 

saleta que serveix de magatzem del material. 

Taller d’artesania. Taller per a l’artesania, on es pot treballar tant el fang, com la 

fusta, paper, pintures. Té una petita saleta que serveix de magatzem del 

Taller de fusteria. Taller que allotjarà totes les activitats relacio

amb la fusta. S’hi podrà fer des de ebenisteria fins a estructures o mobles.

una petita saleta que serveix de magatzem del material. 

BLOC DE CUINA I MENJADORS 

uest bloc allotjarà les instal·lacions de la cuina i els menjadors. 

Plànol 4: Distribució en planta de la cuina i els menjadors

 

b c 

b 

c 

d 

a 
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: Distribució en planta del bloc de Tallers 

 

totes les activitats relacionades a treballar 

tallar i soldar barres i xapes. Té una petita 

Taller d’artesania. Taller per a l’artesania, on es pot treballar tant el fang, com la 

fusta, paper, pintures. Té una petita saleta que serveix de magatzem del 

Taller de fusteria. Taller que allotjarà totes les activitats relacionades a treballar 

amb la fusta. S’hi podrà fer des de ebenisteria fins a estructures o mobles. Té 

: Distribució en planta de la cuina i els menjadors 

 

e 

f 
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Els espais que conté són els següents:

a) Cuina. Aquesta peça rebrà per

el qual es cuinarà.

b) Menjador Exterior. Pati envoltat per el menjador interior i els lavabos, al mateix 

temps que cobert per dos porxos, allotjarà les taules per fer

clima ho permeti. Per 

sortidor d’aigua enmig. També estarà preparat per acollir àpats, convits o festes 

nocturnes. 

c) Menjador Interior. Compost per dues ales, l’est i la oest, serà on hi haurà els 

àpats habitualment.

d) Lavabo esquerre.

e) Lavabo dret. 

f) Magatzem. Petita sala que pot fer de magatzem o rebost.

4. BLOC SALA D’ACTES.

Sala de gran capacitat amb un pati de 

obres de teatre, actes, assajos o espectacles.

Els espais que conté són els següents:

a) Pati de butaques. 

b) Escenari. 
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Els espais que conté són els següents: 

Cuina. Aquesta peça rebrà per la cara sud el feix lluminós de la cuina solar

el qual es cuinarà. 

Menjador Exterior. Pati envoltat per el menjador interior i els lavabos, al mateix 

temps que cobert per dos porxos, allotjarà les taules per fer

clima ho permeti. Per ajudar a una millor ambientació hi haurà arbres i un 

sortidor d’aigua enmig. També estarà preparat per acollir àpats, convits o festes 

Menjador Interior. Compost per dues ales, l’est i la oest, serà on hi haurà els 

àpats habitualment. 

uerre. 

Magatzem. Petita sala que pot fer de magatzem o rebost. 

BLOC SALA D’ACTES. 

Sala de gran capacitat amb un pati de butaques i un escenari preparat

obres de teatre, actes, assajos o espectacles. 

Plànol 5: Distribució en planta de la sala d'actes

Els espais que conté són els següents: 

Pati de butaques.  

b c a 
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la cara sud el feix lluminós de la cuina solar amb 

Menjador Exterior. Pati envoltat per el menjador interior i els lavabos, al mateix 

temps que cobert per dos porxos, allotjarà les taules per fer-hi àpats quan el 

ajudar a una millor ambientació hi haurà arbres i un 

sortidor d’aigua enmig. També estarà preparat per acollir àpats, convits o festes 

Menjador Interior. Compost per dues ales, l’est i la oest, serà on hi haurà els 

butaques i un escenari preparat per que hi hagi 

: Distribució en planta de la sala d'actes 

 

e 

d 
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c) Tramoia o rere 

obres o quan convingui 

d) Lavabo nord. 

e) Lavabo sud. 

5. BLOC DE L’HABITATGE 

La casa de la persona o família que tindrà el càrrec del manteniment de l’escola. És un 

habitatge senzill ja que es considera que bona part de la vida la 

Els espais que conté són els següents:

a) Rebedor -  sala d’estar. Peça central de l’habitatge per menjar, treballar, estar

s’hi, etc... 

b) Dormitori. 

c) Lavabo. 

d) Cuina.  
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Tramoia o rere – escenari. Espai darrere l’escenari auxiliar per a la tramoia de les 

quan convingui tenir un espai ocult als ulls del públic. 

BLOC DE L’HABITATGE DELS MASOVERS. 

La casa de la persona o família que tindrà el càrrec del manteniment de l’escola. És un 

habitatge senzill ja que es considera que bona part de la vida la faran a l’escola.

Plànol 6: Distribució en planta de l'habitatge dels masovers

Els espais que conté són els següents: 

sala d’estar. Peça central de l’habitatge per menjar, treballar, estar

b 

c d 

a 
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escenari. Espai darrere l’escenari auxiliar per a la tramoia de les 

La casa de la persona o família que tindrà el càrrec del manteniment de l’escola. És un 

faran a l’escola. 

: Distribució en planta de l'habitatge dels masovers 

 

sala d’estar. Peça central de l’habitatge per menjar, treballar, estar-
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Seguidament es determinarà les càrregues i demanda energètica de cada una de els 

peces. Però abans cal realitzar l’estudi lumínic que determinarà l’estalvi energètic que 

podem tenir en il·luminació.

6.2. ESTUDI LUMÍNIC

Del 20 al 50 % del consum d’un edifici pot ser per la il·luminació del mateix. Així doncs 

les reduccions o estalvi d’enllumenat elèctric poden ser molt significatives. En aquest 

projecte es vol reduir la llum artificial aprofitant la llum natural tant com sigui po

més de ser una llum gratuïta, en un bon nivell d’il

ulls. El disseny de l’edifici ha estat concebut per que la llum entri a l’edifici a través de les 

finestres de les façanes (veure’n la distribució al següent plànol), i de les obertures i 

finestres que hi ha als tancaments interiors per afavorir la difusió cap

interiors.  

Donat el clima del país, el disseny bioclimàtic de l’edifici s’ha fet per refredar l’edifici en 

tot moment de l’any, és a dir no hi ha estacions fredes. No hi poden entrar els rajos del 

sol directe. Una de les mesures per evitar

façanes amb finestres que poden veure

porxo redueix l’angle sòlid de llum que 

només s’hi veu la volta celesta que emet llum difusa, que és la llum amb què es faran els 

càlculs d’estalvi.  
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Seguidament es determinarà les càrregues i demanda energètica de cada una de els 

peces. Però abans cal realitzar l’estudi lumínic que determinarà l’estalvi energètic que 

tenir en il·luminació. 

ESTUDI LUMÍNIC 

l 50 % del consum d’un edifici pot ser per la il·luminació del mateix. Així doncs 

les reduccions o estalvi d’enllumenat elèctric poden ser molt significatives. En aquest 

projecte es vol reduir la llum artificial aprofitant la llum natural tant com sigui po

més de ser una llum gratuïta, en un bon nivell d’il·luminació també és més 

. El disseny de l’edifici ha estat concebut per que la llum entri a l’edifici a través de les 

finestres de les façanes (veure’n la distribució al següent plànol), i de les obertures i 

finestres que hi ha als tancaments interiors per afavorir la difusió cap

Plànol 7: Exemple de distribució de finestres. Plànol de la façana sud  del bloc d'aules.

Donat el clima del país, el disseny bioclimàtic de l’edifici s’ha fet per refredar l’edifici en 

y, és a dir no hi ha estacions fredes. No hi poden entrar els rajos del 

sol directe. Una de les mesures per evitar-ho ha estat la instal·lació de porxos a les 

façanes amb finestres que poden veure-se’n perjudicades. D’aquesta manera, malgrat el 

ix l’angle sòlid de llum que entra per les finestres, a través d’aquestes 

només s’hi veu la volta celesta que emet llum difusa, que és la llum amb què es faran els 
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Seguidament es determinarà les càrregues i demanda energètica de cada una de els 

peces. Però abans cal realitzar l’estudi lumínic que determinarà l’estalvi energètic que 

l 50 % del consum d’un edifici pot ser per la il·luminació del mateix. Així doncs 

les reduccions o estalvi d’enllumenat elèctric poden ser molt significatives. En aquest 

projecte es vol reduir la llum artificial aprofitant la llum natural tant com sigui possible. A 

també és més agradable als 

. El disseny de l’edifici ha estat concebut per que la llum entri a l’edifici a través de les 

finestres de les façanes (veure’n la distribució al següent plànol), i de les obertures i 

finestres que hi ha als tancaments interiors per afavorir la difusió cap a peces més 

: Exemple de distribució de finestres. Plànol de la façana sud  del bloc d'aules. 

 

Donat el clima del país, el disseny bioclimàtic de l’edifici s’ha fet per refredar l’edifici en 

y, és a dir no hi ha estacions fredes. No hi poden entrar els rajos del 

ho ha estat la instal·lació de porxos a les 

se’n perjudicades. D’aquesta manera, malgrat el 

les finestres, a través d’aquestes 

només s’hi veu la volta celesta que emet llum difusa, que és la llum amb què es faran els 
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CÀLCUL LUMÍNIC 

Per entendre els càlculs abans cal fer una petit expli

1. CONCEPTES PREVIS DE 

Flux Lluminós: És la quantitat de llum per unitat de temps que emet una font lluminosa 

(làmpada), i es mesura en 

Il·luminància (Nivell d’il·luminació)

incident en una superfície, es mesura en 

per determinar el nivell d’enllumenat en interiors.

Potència absorbida: Energia elèctrica absorbida per una font 

watts (W). 

 

Eficàcia lluminosa: És el quocient entre el flux lluminós i la potència absorbida

lluminosa, i es mesura en 

Vida útil d’una font lluminosa (làmpada)

funcionen encara amb el 80% de flux lluminós.

Factor de reflexió d’una superfície

la superfície, aquest depèn del material i color

Volta celeste: Quan es parla de la volta celeste es fa referència a la semiesfera visible 

d’atmosfera que durant el dia a causa dels gasos i aire o els núvols reflecteix la llum de 

forma difusa. El resultat és una pantalla que emet llum 

                                                          
1
 Arquitectura, Construcció i Instal·lacions 
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Per entendre els càlculs abans cal fer una petit explicació del lèxic utilitzat.

CONCEPTES PREVIS DE LUMINOTÈCNIA1 

: És la quantitat de llum per unitat de temps que emet una font lluminosa 

mesura en lumens (lm). 

Il·luminància (Nivell d’il·luminació): És la densitat de flux lluminós (quantitat de llum) 

incident en una superfície, es mesura en (lúmens/m2) lux. Aquest paràmetre s’utilitza 

per determinar el nivell d’enllumenat en interiors.  

: Energia elèctrica absorbida per una font lluminosa, i es

Figura 1

: És el quocient entre el flux lluminós i la potència absorbida

lluminosa, i es mesura en lumens/watts (lm/W). 

t lluminosa (làmpada): És el temps en que el 80% de les

funcionen encara amb el 80% de flux lluminós. 

Factor de reflexió d’una superfície: És la relació entre el flux reflectit i el flux

la superfície, aquest depèn del material i color de la superfície. 

: Quan es parla de la volta celeste es fa referència a la semiesfera visible 

d’atmosfera que durant el dia a causa dels gasos i aire o els núvols reflecteix la llum de 

forma difusa. El resultat és una pantalla que emet llum sense la presència de

                   
Arquitectura, Construcció i Instal·lacions – Tema 4 – Instal·lacions d’enllumenat.
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cació del lèxic utilitzat. 

: És la quantitat de llum per unitat de temps que emet una font lluminosa 

: És la densitat de flux lluminós (quantitat de llum) 

paràmetre s’utilitza 

lluminosa, i es mesura en 

1: Representació d’1 Lux 

 

: És el quocient entre el flux lluminós i la potència absorbida d’una font 

: És el temps en que el 80% de les làmpades 

i el flux incident en 

: Quan es parla de la volta celeste es fa referència a la semiesfera visible 

d’atmosfera que durant el dia a causa dels gasos i aire o els núvols reflecteix la llum de 

la presència del sol. 

Instal·lacions d’enllumenat. 
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Factor de llum del dia: Percentatge de la il·luminància d’un punt respecte un punt a la 

intempèrie que rep la llum de la volta celeste sense impediments.

 

2. JUSTIFICACIÓ DEL MOD

Hi ha diversos models que descriuen el comportament de la volta celeste com a pantalla 

de llum. Els més emprats són els 

Per a simulacions de llum del di

Internationale de l’Éclairage

figures:  

Imatge 
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: Percentatge de la il·luminància d’un punt respecte un punt a la 

intempèrie que rep la llum de la volta celeste sense impediments. 

Taula 4: Factors de reflexió de diferents 

JUSTIFICACIÓ DEL MODEL DE VOLTA CELESTE 

Hi ha diversos models que descriuen el comportament de la volta celeste com a pantalla 

de llum. Els més emprats són els models CIE i els models Richard Perez.

Per a simulacions de llum del dia estàtiques, hi ha els models CIE (

Internationale de l’Éclairage) de cel ennuvolat i cel clar com mostren les següents 

Imatge 11: Model CIE cel clar                      Imatge 12: Model  
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: Percentatge de la il·luminància d’un punt respecte un punt a la 

: Factors de reflexió de diferents superfícies i acabats 

 

Hi ha diversos models que descriuen el comportament de la volta celeste com a pantalla 

models CIE i els models Richard Perez. 

els models CIE (Commission 

com mostren les següents 

 CIE cel ennuvolat  
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Mentre que els models CIE analitzen casos extrems d’ennuvolament o cel clar, els 

models Perez, fan una simulació al llarg de tot l’any més exhaustiva, però requereixen 

més dades de les que es disposen per a la realització d’aqu

Les simulacions amb el paràmetre de factor de llum es basen en el model de cel 

overcast sky (cel ennuvolat). Més endavant es veurà la conveniència d’usar el factor de 

llum com a paràmetre d’avaluació. Així doncs tant per la 

facilitat en el càlcul s’emprarà el model de volta 
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Mentre que els models CIE analitzen casos extrems d’ennuvolament o cel clar, els 

models Perez, fan una simulació al llarg de tot l’any més exhaustiva, però requereixen 

més dades de les que es disposen per a la realització d’aquest projecte.

Imatge 

Les simulacions amb el paràmetre de factor de llum es basen en el model de cel 

overcast sky (cel ennuvolat). Més endavant es veurà la conveniència d’usar el factor de 

llum com a paràmetre d’avaluació. Així doncs tant per la manca de dades com per la 

facilitat en el càlcul s’emprarà el model de volta CIE cel ennuvolat. 
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Mentre que els models CIE analitzen casos extrems d’ennuvolament o cel clar, els 

models Perez, fan una simulació al llarg de tot l’any més exhaustiva, però requereixen 

est projecte. 

Imatge 13: Model de cel Perez 

 

Les simulacions amb el paràmetre de factor de llum es basen en el model de cel CIE 

overcast sky (cel ennuvolat). Més endavant es veurà la conveniència d’usar el factor de 

de dades com per la 
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3. EXPLICACIÓ DEL CÀLCUL BÀSIC

Per calcular el nombre de làmpades a instal·lar a una peça per aconseguir el nivell 

d’iluminació desitjat, s’emprarà 

determinar el valor mitjà de la il·luminància horitzontal en espais i

quin tipus de làmpada 

l’eficàcia lluminosa), la il·luminància

nombre de làmpades que s’han d’instal·lar, tal com 

on C.C. és el coeficient de manteniment que depèn de la neteja del local i 

coeficient d’utilització que depèn del

sostre del local, així com de les dimensions del local i de l’alçada al sostre des del pla de 

treball. 

La d’il·luminància necessària 

terme a l’estança a través de les ta

Aquest càlcul no té en compte en cap moment si hi ha obertures a l’exterior. Per poder 

saber quines zones tenen suplerts els nivells d’il·luminació, 

simulació de la llum del dia.
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Ó DEL CÀLCUL BÀSIC 

Per calcular el nombre de làmpades a instal·lar a una peça per aconseguir el nivell 

s’emprarà el mètode usat a construcció industrial

determinar el valor mitjà de la il·luminància horitzontal en espais interior

quin tipus de làmpada es treballarà (que es caracteritzen per la potència

la il·luminància (lux) i la superfície a il·luminar (m

nombre de làmpades que s’han d’instal·lar, tal com mostra la següent fórmula:

 

és el coeficient de manteniment que depèn de la neteja del local i 

coeficient d’utilització que depèn dels factors de reflexió material de les parets i el 

així com de les dimensions del local i de l’alçada al sostre des del pla de 

La d’il·luminància necessària es pot determinar en funció de l’activitat que es dugui a 

través de les taules següents: 

Taula 5: Relació entre el nivell d’il·luminància i l’activitat

 

Aquest càlcul no té en compte en cap moment si hi ha obertures a l’exterior. Per poder 

saber quines zones tenen suplerts els nivells d’il·luminació, s’utilitzarà programes de 

simulació de la llum del dia. 
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Per calcular el nombre de làmpades a instal·lar a una peça per aconseguir el nivell 

el mètode usat a construcció industrial que permet 

nterior. Sabent amb 

potència (Watts) i per 

(m2), es pot saber el 

mostra la següent fórmula: 

és el coeficient de manteniment que depèn de la neteja del local i C.U. és un 

material de les parets i el 

així com de les dimensions del local i de l’alçada al sostre des del pla de 

de l’activitat que es dugui a 

: Relació entre el nivell d’il·luminància i l’activitat  

 

Aquest càlcul no té en compte en cap moment si hi ha obertures a l’exterior. Per poder 

s’utilitzarà programes de 
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4. PROGRAMES DE SIMULAC

El programa principal emprat 

per a dur a terme aquests 

càlculs ha estat DAYSI

És un programa que utilitza 

algoritmes de traçament de 

rajos per simular 

comportament de la llum 

sobre les superfícies i edificis. 

El programa ha estat 

desenvolupat pel National 

Research Council Canada i el Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems a Alemanya. 

És de caràcter gratuït i divulgatiu. El programa treballa en base a u

realitzat amb un altre programa, en aquest cas amb 

en el qual s’ha modelat la escola de forma es

Els resultats que es poden obtenir són a diferents nivells 

estudi només s’ha obtingut

de l’edifici. 

Rangs recomanats1 

El British Standards Institution

� Si la peça no farà ús de llum artificial habitualment, cap punt de la sala no pot 

tenir un factor de llum menor del 

� Si la peça farà ús de llum artificial habitualment, els punts que es desitgi una 

presència majoritària de llum del dia no poden tenir un

2%.  

El Leadership in Energy & Environmental Design (LEED 2.1)

� El US Green Building Council’s acredita a les noves construccions o 

rehabilitacions que assoleixin 

destinats a les tasques visuals crítiques

categoria de construccions verdes.

Tenint en compte els següents factors:
                                                          
1 Tutorial on the Use of Daysim Simulations for
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PROGRAMES DE SIMULACIÓ UTILITZATS 

El programa principal emprat 

per a dur a terme aquests 

DAYSIM 2.1. 

És un programa que utilitza 

algoritmes de traçament de 

rajos per simular el 

rtament de la llum 

sobre les superfícies i edificis. 

El programa ha estat 

National 

Research Council Canada i el Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems a Alemanya. 

És de caràcter gratuït i divulgatiu. El programa treballa en base a u

realitzat amb un altre programa, en aquest cas amb ECOTECT 5.5 de la casa Square One, 

en el qual s’ha modelat la escola de forma esquemàtica per a fer-hi les simu

que es poden obtenir són a diferents nivells d’anàlisi, però per a aquests 

estudi només s’ha obtingut els mapes de distribució del factor de llum del dia a la planta 

British Standards Institution, BS 8206 part 2, prescriu que: 

Si la peça no farà ús de llum artificial habitualment, cap punt de la sala no pot 

tenir un factor de llum menor del 5%. 

Si la peça farà ús de llum artificial habitualment, els punts que es desitgi una 

presència majoritària de llum del dia no poden tenir un factor de llum menor del 

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED 2.1), prescriu que. 

El US Green Building Council’s acredita a les noves construccions o 

rehabilitacions que assoleixin un factor de llum del 2% al 75% de

s a les tasques visuals crítiques com a lumínicament autònomes a la 

categoria de construccions verdes. 

Tenint en compte els següents factors: 
                   

Tutorial on the Use of Daysim Simulations for Sustainable Design – Christopher F. Reinhart

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

Research Council Canada i el Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems a Alemanya. 

És de caràcter gratuït i divulgatiu. El programa treballa en base a un model en 3D 

de la casa Square One, 

hi les simulacions. 

erò per a aquests 

els mapes de distribució del factor de llum del dia a la planta 

Si la peça no farà ús de llum artificial habitualment, cap punt de la sala no pot 

Si la peça farà ús de llum artificial habitualment, els punts que es desitgi una 

factor de llum menor del 

, prescriu que.  

El US Green Building Council’s acredita a les noves construccions o 

al 75% dels espais 

com a lumínicament autònomes a la 

stopher F. Reinhart 
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� La distribució de densitat de llum respecte la distància que s’allunya d’una 

finestra segueix una llei inversament

gràfic.  

Es pot observar que als 1,5 m 

ha decaigut al 2%. 

les parets té finestres, 

es  pot assegurar un factor del 2% al 75 dels punts crítics de treball. Per punts 

crítics es pren les taules de tr

� La il·luminància 

següent perfil segons el model CIE ennuvolat
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La distribució de densitat de llum respecte la distància que s’allunya d’una 

finestra segueix una llei inversament proporcional tal com mostra el següent 

Gràfic 1: Distribució del factor de llum respecte la distància a la finestra

� 

observar que als 1,5 m - 2 m de d’allunyament de la finestra el factor ja 

al 2%. Tenint en compte que en la majoria de peces només una de 

les parets té finestres, i que la majoria superen els 4 m de profunditat difícilment 

pot assegurar un factor del 2% al 75 dels punts crítics de treball. Per punts 

crítics es pren les taules de treball dels alumnes. 

La il·luminància diària mitja de la volta de Bobo Dioulasso, és la que es mostra al 

segons el model CIE ennuvolat: 

 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

La distribució de densitat de llum respecte la distància que s’allunya d’una 

proporcional tal com mostra el següent 

: Distribució del factor de llum respecte la distància a la finestra 

 

2 m de d’allunyament de la finestra el factor ja 

Tenint en compte que en la majoria de peces només una de 

de profunditat difícilment 

pot assegurar un factor del 2% al 75 dels punts crítics de treball. Per punts 

s la que es mostra al 
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S’observa que 

els 30.000 lux, mentre que el període 

annex meteorològic

superen el 2% de 

de les aules a les zones clares

l’hivern el 2% de 22.000 lux són 

il·luminàncies  

� Segons aquest estudi l

fosques. 

El criteri d’avaluació serà declarar com a zona fosca

no superin el 2% de factor de llum

s’utilitzarà el mètode explicat al començament del capítol

zona fosca és una peça tancada amb parets, fet que es considera menyspreable donat 

que les parets (amb els seus coeficients de reflectivitat) que no siguin real

obertes a espais iluminats.

5. EXEMPLE DE CÀLCUL D’

 
A continuació es calcularà segons el mètode descrit la il·luminació d’una aula de tipus 

classe magistral, concretament de l’aula 1. S’h
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Gràfic 2: Il·luminància mitja diària al llarg de l’any.

que a més de la meitat de l’any, primavera, estiu i tardor, es supera 

, mentre que el període hivernal es manté als 2

annex meteorològic per les dades en detall). Al període d’hivern també es 

2% de 30.000 lux són 600 lux de mitjana anual que hi haurà 

de les aules a les zones clares a la primavera, estiu i tardor, mentre que a 

l’hivern el 2% de 22.000 lux són 480 lux. Com es veurà posteriorment, 

 s’accepten a totes les peces de l’edifici. 

egons aquest estudi les aules comptaran amb enllumenat elèctric a les zones 

El criteri d’avaluació serà declarar com a zona fosca, i per tant a il·luminar

2% de factor de llum. Per calcular la il·luminació d’aquestes à

s’utilitzarà el mètode explicat al començament del capítol, prenent com a hipòtesi que la 

zona fosca és una peça tancada amb parets, fet que es considera menyspreable donat 

que les parets (amb els seus coeficients de reflectivitat) que no siguin real

obertes a espais iluminats. 

EXEMPLE DE CÀLCUL D’UNA PEÇA 

A continuació es calcularà segons el mètode descrit la il·luminació d’una aula de tipus 

classe magistral, concretament de l’aula 1. S’ha modelat en 3D amb ECOTECT el bloc 
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: Il·luminància mitja diària al llarg de l’any. 

era, estiu i tardor, es supera 

22.000 lux (veure 

d’hivern també es 

que hi haurà l’interior 

a la primavera, estiu i tardor, mentre que a 

. Com es veurà posteriorment, ambdues 

at elèctric a les zones 

i per tant a il·luminar, les zones que 

. Per calcular la il·luminació d’aquestes àrees, 

, prenent com a hipòtesi que la 

zona fosca és una peça tancada amb parets, fet que es considera menyspreable donat 

que les parets (amb els seus coeficients de reflectivitat) que no siguin reals seran 

A continuació es calcularà segons el mètode descrit la il·luminació d’una aula de tipus 

a modelat en 3D amb ECOTECT el bloc 
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d’aules, simplificant les parets a plans i les finestres a obertures en els plans, 

veu a la imatge següent

 
Com a característiques dels materials s’ha pres un factor de reflectivitat dels ma

de 0,6 tant als sostres com a les parets i al vidre s’ha 

de transmitància del 0,98.

Després d’importar el model a DAYSIM, s’ha obtingut la graella de resultats del pla

treball de l’aula que s’observa a
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nt les parets a plans i les finestres a obertures en els plans, 

següent. 

Imatge 14: Modelat 3D per a l’estudi lumínic.

Com a característiques dels materials s’ha pres un factor de reflectivitat dels ma

de 0,6 tant als sostres com a les parets i al vidre s’ha adoptat un model de vidre senzill 

de transmitància del 0,98. El pla de treball s’ha pres a 80 cm del terra. 

Després d’importar el model a DAYSIM, s’ha obtingut la graella de resultats del pla

que s’observa a la següent imatge. 

Imatge 15: Distribució lumínica da l’aula 1

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

nt les parets a plans i les finestres a obertures en els plans, tal com es 

: Modelat 3D per a l’estudi lumínic. 

 

Com a característiques dels materials s’ha pres un factor de reflectivitat dels materials 

un model de vidre senzill 

 

Després d’importar el model a DAYSIM, s’ha obtingut la graella de resultats del pla de 

: Distribució lumínica da l’aula 1 
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S’observa que l’àrea total 

4,73 x 5,27 m. El rectangle superior és la zona clara de l’aula els punts de la qual tenen 

un factor de llum del 2% o inferior i té dimensions 

l’àrea fosca amb factors de llum inferiors al 2% i que per tant haurà de ser il·luminada 

artificialment. Té dimensions de 

distribucions lumíniques)

Per calcular la llum d’aquesta peça, 

làmpades fluorescents 

(argó) i una pols fluorescent. Aquesta substancia luminescent que cobreix l’interior del

tub s’activa amb la radiació ultraviolada de l

fluorescents de 18, 36 i 58w de potència, amb unes longituds

làmpades de 590, 1200 i 1500mm.

lm/W. 

Primerament cal obtenir el coeficient 

lluminària. La lluminària on s’instal·laran les làmpades serà de tipus pantalla fluorescent. 

Són lluminàries de caixa tancada, la pròpia caixa (cos) actua com a reflector i la part 

inferior actua com a difusor de 

en fals sostre. Són ideals per a oficines i aules.
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total de la classe és la suma dels dos rectangles, amb dimensions 

l rectangle superior és la zona clara de l’aula els punts de la qual tenen 

un factor de llum del 2% o inferior i té dimensions 1,72 x 5,27 m. El rectangle inferior és 

l’àrea fosca amb factors de llum inferiors al 2% i que per tant haurà de ser il·luminada 

artificialment. Té dimensions de 3,71 x 5,27 m. (veure document plànols per la resta de 

distribucions lumíniques) 

Imatge 16: Vista a l’interior de l’aula 1 amb la distribució de llum.

Per calcular la llum d’aquesta peça, s’utilitza l’expressió ja descrita. S’empraran 

làmpades fluorescents que són làmpades de descàrrega on a l’interior contenen

pols fluorescent. Aquesta substancia luminescent que cobreix l’interior del

tub s’activa amb la radiació ultraviolada de la descàrrega i produeix llum.

fluorescents de 18, 36 i 58w de potència, amb unes longituds corresponents de les 

làmpades de 590, 1200 i 1500mm. L’eficiència lluminosa d’aquestes làmpades és de 

Primerament cal obtenir el coeficient d’us, que depèn en primera instància de la 

La lluminària on s’instal·laran les làmpades serà de tipus pantalla fluorescent. 

de caixa tancada, la pròpia caixa (cos) actua com a reflector i la part 

inferior actua com a difusor de la llum. Aquestes poden ser de superfície o empot

en fals sostre. Són ideals per a oficines i aules. 
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de la classe és la suma dels dos rectangles, amb dimensions 

l rectangle superior és la zona clara de l’aula els punts de la qual tenen 

El rectangle inferior és 

l’àrea fosca amb factors de llum inferiors al 2% i que per tant haurà de ser il·luminada 

plànols per la resta de 

: Vista a l’interior de l’aula 1 amb la distribució de llum. 

 

l’expressió ja descrita. S’empraran 

descàrrega on a l’interior contenen gas 

pols fluorescent. Aquesta substancia luminescent que cobreix l’interior del 

a descàrrega i produeix llum. Existeixen tubs 

corresponents de les 

d’aquestes làmpades és de 80 

, que depèn en primera instància de la 

La lluminària on s’instal·laran les làmpades serà de tipus pantalla fluorescent. 

de caixa tancada, la pròpia caixa (cos) actua com a reflector i la part 

la llum. Aquestes poden ser de superfície o empotrades 
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Poden acollir un nombre indefinit de làmpades. Proporcionen una difusió de la

semidirecte, ja que els raig

pantalla. A partir d’ara si no s’indica el contrari 

fluorescents i lluminàries de pantalla.

Els factor de reflectivitat d

doncs obtenim un coeficient d’us de 

El coeficient de manteniment pot variar de 0,8 a 0,5. El prenem d’un local que no és 

netejat freqüentment i que tampoc se li fa manteniment sistemàti

practicat: 0,6. 

Consultant les taules, la 

La potència de la làmpada seleccionada pot variar entre 18, 36 i 58 W. Cal sel·leccionar 

la més econòmica, que complint amb el nivell de il·luminància, consumeixi menys. 

Després d’haver provat amb totes tres s’ha vist que la òptima per al bloc de classes és la 

de 18 W (veure annex de càlculs per més detall

Mentre que el consum sense tenir en compte la finestra o nocturn fóra de:

El consum demandat amb estalvi és de 14 làmpades x 18 W = 

mètode convencional 18 làmpades * 18 W = 

Aquest procediment es repeteix per totes les peces de tots el
la totalitat dels càlculs 
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Imatge 17: Lluminària de pantalla fluorescent

Poden acollir un nombre indefinit de làmpades. Proporcionen una difusió de la

, ja que els raigs que no van directament al pla de treball són reflectits per la 

pantalla. A partir d’ara si no s’indica el contrari es suposarà que es calcula làmpades 

fluorescents i lluminàries de pantalla. 

Els factor de reflectivitat de les parets es pren de 0,5 tant per sostre com per parets. Així 

doncs obtenim un coeficient d’us de 0,70. 

El coeficient de manteniment pot variar de 0,8 a 0,5. El prenem d’un local que no és 

netejat freqüentment i que tampoc se li fa manteniment sistemàtic però està net i 

a il·luminància obtinguda per a una classe és de 500 lux

de la làmpada seleccionada pot variar entre 18, 36 i 58 W. Cal sel·leccionar 

la més econòmica, que complint amb el nivell de il·luminància, consumeixi menys. 

Després d’haver provat amb totes tres s’ha vist que la òptima per al bloc de classes és la 

veure annex de càlculs per més detall). El resultat és el següent:

Mentre que el consum sense tenir en compte la finestra o nocturn fóra de:

 

El consum demandat amb estalvi és de 14 làmpades x 18 W = 252 W, mentre que amb el 

mètode convencional 18 làmpades * 18 W = 324 W. Obtenim un estalvi d’un 

Aquest procediment es repeteix per totes les peces de tots els blocs. Per veure el detall i 
veure annex de càlculs. 
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: Lluminària de pantalla fluorescent 

 

Poden acollir un nombre indefinit de làmpades. Proporcionen una difusió de la llum 

que no van directament al pla de treball són reflectits per la 

es suposarà que es calcula làmpades 

e les parets es pren de 0,5 tant per sostre com per parets. Així 

El coeficient de manteniment pot variar de 0,8 a 0,5. El prenem d’un local que no és 

c però està net i 

500 lux. 

de la làmpada seleccionada pot variar entre 18, 36 i 58 W. Cal sel·leccionar 

la més econòmica, que complint amb el nivell de il·luminància, consumeixi menys. 

Després d’haver provat amb totes tres s’ha vist que la òptima per al bloc de classes és la 

). El resultat és el següent: 

 

Mentre que el consum sense tenir en compte la finestra o nocturn fóra de: 

, mentre que amb el 

. Obtenim un estalvi d’un 22,2%. 

s blocs. Per veure el detall i 
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6. RESULTATS GLOBALS

El resultat obtingut d’aplicar aquest procediment a totes les peces és el següent:
 
Taula 6: Resultats de l’estudi d’estalvi lumínic

Bloc - Aules

  

Aula 1 

500 Lux

Aula 2 

500 Lux

Aula 3 

500 Lux

Aula Coloqui 

500 Lux

Aula Informàtica 

250 Lux

Aula infants 

500 Lux

Consergeria 

250 Lux

Lavabo Dret 

120 Lux

Lavabo Esquerre 

120 Lux

Sala Neteja i Equip 
Fotovoltaic 

120 Lux

Vestíbul 

120 Lux

Sala Professors 

500 Lux

 Totals 

Bloc - Cuina i Menjador

 Menjador Intern Ala Est

120 Lux

Menjador Intern Ala 
Oest 

120 Lux

Menjador Extern 

120 Lux
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RESULTATS GLOBALS 

El resultat obtingut d’aplicar aquest procediment a totes les peces és el següent:

: Resultats de l’estudi d’estalvi lumínic 

Aules     

C.T. 
Diurn 

C.T. 
Nocturn 

Estalvi 
(%) 

      

500 Lux 252,00 324,00 22,22 

    
 500 Lux 234,00 324,00 27,78 

    
 500 Lux 234,00 324,00 27,78 

    
 500 Lux 288,00 396,00 27,27 

    
 250 Lux 252,00 360,00 30,00 

    
 500 Lux 504,00 1206,00 58,21 

    
 250 Lux 108,00 126,00 14,29 

    
 120 Lux 54,00 90,00 40,00 

    
 120 Lux 54,00 90,00 40,00 

    
 120 Lux 108,00 108,00 0,00 

    
 120 Lux 594,00 594,00 0,00 

    
 500 Lux 522,00 522,00 0,00 

3204 4464 28,23 

Cuina i Menjador   

C.T. 
Diurn 

C.T. 
Nocturn 

Estalvi 
(%) 

Menjador Intern Ala Est       

120 Lux 252,00 288,00 12,50 

      

120 Lux 216,00 252,00 14,29 

    
 120 Lux 0,00 360,00 100,00 
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El resultat obtingut d’aplicar aquest procediment a totes les peces és el següent: 
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Lavabo Dret 

120 Lux

Lavabo Esquerre 

120 Lux

Magatzem 

500 Lux

Cuina 

500 Lux

 Totals 

Bloc - Tallers

 Labavos 

120 Lux

Taller Dret 

120 Lux

Taller Esquerre 

120 Lux

Taller Mig 

120 Lux

 Totals 

Bloc Teatre 

 Tramoia - Rere Escena

250 Lux

Butaques 

120 Lux

 Totals 

Bloc Teatre 

 Lavabo Nord 

120 Lux

Lavabo Sud 

120 Lux

 Totals 

Bloc - Habitatge Masovers

 Sala d'Estar 

250 Lux

Lavabo 
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120 Lux 36,00 108,00 66,67 

      

120 Lux 36,00 108,00 66,67 

      

500 Lux 348,00 348,00 0,00 

      

500 Lux 1972,00 1972,00 0,00 

2860,00 3436,00 16,76 

Tallers     

C.T. 
Diurn 

C.T. 
Nocturn 

Estalvi 
(%) 

      

120 Lux 0,00 144,00 100,00 

      

120 Lux 180,00 648,00 72,22 

      

120 Lux 180,00 648,00 72,22 

      

120 Lux 180,00 648,00 72,22 

540,00 2088,00 74,14 

Bloc Teatre - Tramoia i  Platea 

C.T. 
Diurn 

C.T. 
Nocturn 

Estalvi 
(%) 

Rere Escena       

250 Lux 232,00 348,00 33,33 

      

120 Lux 754,00 754,00 0,00 

986,00 1102,00 10,53 

Bloc Teatre - Lavabo 

C.T. 
Diurn 

C.T. 
Nocturn 

Estalvi 
(%) 

      

120 Lux 72,00 108,00 33,33 

      

120 Lux 72,00 108,00 33,33 

144,00 216,00 33,33 

Habitatge Masovers 

C.T. 
Diurn 

C.T. 
Nocturn 

Estalvi 
(%) 

      

250 Lux 72,00 180,00 60,00 
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120 Lux

Cuina 

250 Lux

Habitació 

120 Lux

 Totals 

Totals

  

Consum Diurn 

Consum Nocturn 

Estalvi 

 
El resultat més destacable és un estalvi del 

endavant es calcularà l’estalvi energètic que significa en funció de les hores d’ús. 

7. DISSENY D’ENCESES

Malgrat la lluminària instal·lada serà 

s’encendran les làmpades calculades per il·luminar l’àrea

entre la distribució total

estiguin distribuïdes el més uniformement possible.

Per que aquest disseny sigui efectiu, es dissenyaran dues enceses diferents que aniran 

connectades a 2 interruptors. Un interruptor estarà senyalitzat com a encesa de dia i 

l’altre com a encesa nocturna/total. Aquesta mesura està explicada amb més detall a la 

secció de conscienciació

que a un quadre de comandament de la paret, i de forma menys accessible a l’usuari no 

es puguin fer altres variacions d’encesa, per a ocasions en que no es requereixi una 

il·luminació total de la peça.

8. HORARIS DE RÈGIM DIÜ

Per determinar durant quantes hores es pot utilitzar el règim diürn d’il·luminació 

saber el perfil del nivell d’il·luminació. A partir de les dades de la la il·luminància rebuda 

a cada hora tal com es veu als perfils

meteorològic) es pot 

d’haver-n’hi. Es considerarà que a partir de 8500 lux la llum ja és útil

Així doncs s’obté que a tots els dies hi ha

dura fins a les 17:00h a l’hivern i les 18:00 o 19:00 a la primavera

prendrà com a horari de règim 
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120 Lux 36,00 36,00 0,00 

      

250 Lux 0,00 72,00 100,00 

      

120 Lux 18,00 36,00 50,00 

126,00 324,00 61,11 

Totals   

      

7860,00 W 
 11630 W 
 32,4 % 
 

El resultat més destacable és un estalvi del 32,4% de la potència instal·lada.

endavant es calcularà l’estalvi energètic que significa en funció de les hores d’ús. 

DISSENY D’ENCESES 

Malgrat la lluminària instal·lada serà la calculada per règim nocturn, durant el dia només 

s’encendran les làmpades calculades per il·luminar l’àrea fosca que s’hauran seleccionat 

entre la distribució total de làmpades aquelles que il·luminin sobre aquesta àrea i 

estiguin distribuïdes el més uniformement possible. 

Per que aquest disseny sigui efectiu, es dissenyaran dues enceses diferents que aniran 

onnectades a 2 interruptors. Un interruptor estarà senyalitzat com a encesa de dia i 

l’altre com a encesa nocturna/total. Aquesta mesura està explicada amb més detall a la 

conscienciació i mesures d’ús al punt 6.4 de gestió de l’energia

que a un quadre de comandament de la paret, i de forma menys accessible a l’usuari no 

es puguin fer altres variacions d’encesa, per a ocasions en que no es requereixi una 

ó total de la peça. 

HORARIS DE RÈGIM DIÜRN I NOCTURN 

r durant quantes hores es pot utilitzar el règim diürn d’il·luminació 

saber el perfil del nivell d’il·luminació. A partir de les dades de la la il·luminància rebuda 

tal com es veu als perfils de la pàgina següent (per més detall 

 saber a partir de quina hora hi ha llum útil  i fins quan deixa 

Es considerarà que a partir de 8500 lux la llum ja és útil. 

s’obté que a tots els dies hi ha llum útil a partir de les 8:00 h del matí. La llum 

dura fins a les 17:00h a l’hivern i les 18:00 o 19:00 a la primavera, 

prendrà com a horari de règim diürn de 8:00 h a 18:00 h. 
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de la potència instal·lada. Més 

endavant es calcularà l’estalvi energètic que significa en funció de les hores d’ús.  

la calculada per règim nocturn, durant el dia només 

fosca que s’hauran seleccionat 

de làmpades aquelles que il·luminin sobre aquesta àrea i 

Per que aquest disseny sigui efectiu, es dissenyaran dues enceses diferents que aniran 

onnectades a 2 interruptors. Un interruptor estarà senyalitzat com a encesa de dia i 

l’altre com a encesa nocturna/total. Aquesta mesura està explicada amb més detall a la 

gestió de l’energia. Això no vol dir 

que a un quadre de comandament de la paret, i de forma menys accessible a l’usuari no 

es puguin fer altres variacions d’encesa, per a ocasions en que no es requereixi una 

r durant quantes hores es pot utilitzar el règim diürn d’il·luminació cal 

saber el perfil del nivell d’il·luminació. A partir de les dades de la la il·luminància rebuda 

detall veure l’annex 

a partir de quina hora hi ha llum útil  i fins quan deixa 

llum útil a partir de les 8:00 h del matí. La llum 

 estiu i tardor. Es 
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Gràfic 3: Il·luminància mitjana 

Gràfic 4: Il·luminància mitjana primavera

Gràfic 5: Il·luminància mitjana estiu

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hora del dia

Gener

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hora del dia

Abril
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Hora del dia

Juny
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: Il·luminància mitjana Hivern 

 

: Il·luminància mitjana primavera 

 

: Il·luminància mitjana estiu 
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6.3. DEMANDA ENERGÈTICA

En aquest apartat es determinarà la càrrega energètica de ca

consum en funció de les especificacions bàsiques de l’escola.

El disseny que ve a continuació és el plantejament inicial. A partir d’aquest i en funció 

del resultat es durà a terme les iteraci

es veurà al punt 6.4. 

De cada peça, segons l’

� Les dimensions i superfície.

� La capacitat. Per quantes persones o alumes es dissenyarà el consum elèc

� L’horari d’ús habitual. Franja horària que la peça 

� El nivell d’il·luminància

� Càrregues.  

o Les màquines elèctriques que s’hi connectaran

o Potència de la càrrega en Watts.

o De cada c

tenir de valor de [ 0
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Gràfic 6: Il·luminància mitjana tardor

DA ENERGÈTICA 

determinarà la càrrega energètica de cada peça, així com el seu 

consum en funció de les especificacions bàsiques de l’escola. 

El disseny que ve a continuació és el plantejament inicial. A partir d’aquest i en funció 

del resultat es durà a terme les iteracions necessàries per a la gestió energètica, tal com 

De cada peça, segons l’ús que se li ha assignat, se’n determinarà i justificarà:

Les dimensions i superfície. 

La capacitat. Per quantes persones o alumes es dissenyarà el consum elèc

L’horari d’ús habitual. Franja horària que la peça estarà en ús. 

El nivell d’il·luminància. Establert a partir de les taules. 

màquines elèctriques que s’hi connectaran.  

Potència de la càrrega en Watts. 

De cada càrrega se’n dirà el coeficient d’ús horari de cada hora

tenir de valor de [ 0-1 ] depenent de la fracció d’hora que l’aparell és 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hora del dia

Setembre
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: Il·luminància mitjana tardor 

 

da peça, així com el seu 

El disseny que ve a continuació és el plantejament inicial. A partir d’aquest i en funció 

ons necessàries per a la gestió energètica, tal com 

que se li ha assignat, se’n determinarà i justificarà: 

La capacitat. Per quantes persones o alumes es dissenyarà el consum elèctric. 

 

de cada hora, que pot 

depenent de la fracció d’hora que l’aparell és 

19 20 21 22 23 24
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usat. El valor 1 vol dir que aquest aparell és usat a plena 

tota la hora. 0 vol dir que l’aparell no és usat aquesta hora. 

lluminària diürna tindr

Al contrari de la il·luminació nocturna o total que valdrà 0, fins que la 

peça no entri al règim d’ús nocturn

indica quant de tem

consumint tota una hora a aquesta fracció d’ús de la 

producte d’aquest coeficient per la 

en W·h

� Els aparells de consum. Per referir

i no es pot preveure. Està pensat per deixar marge d’un consum extra que pot 

ser compost per aparells electrodomèstics que poden 

a les dependències de

bricolatge o altres aparells que aparentment no són gens 

context.  

Per a determinar el valor d’aquest consum es farà un estudi de tot tipus 

d’electrodomèstics

estadísticament, la 

electrodomèstics diferents 

de fins 6 fonts varies d’informació. A continuació es mostra

elaborat de les 
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. El valor 1 vol dir que aquest aparell és usat a plena 

tota la hora. 0 vol dir que l’aparell no és usat aquesta hora. 

lluminària diürna tindrà un coeficient de 1 a totes les hores d’ús diürn. 

Al contrari de la il·luminació nocturna o total que valdrà 0, fins que la 

peça no entri al règim d’ús nocturn i passi a valdre 1. Un valor entremig 

indica quant de temps d’una hora estarà consumint o que està 

consumint tota una hora a aquesta fracció d’ús de la 

producte d’aquest coeficient per la potència de l’aparell 

W·h. 

Els aparells de consum. Per referir-se al consum esporàdic que es pot necessitar 

i no es pot preveure. Està pensat per deixar marge d’un consum extra que pot 

ser compost per aparells electrodomèstics que poden ser endollats normalment 

a les dependències de l’escola: des de pantalles, aparells de CD, fins a eines de 

bricolatge o altres aparells que aparentment no són gens habituals 

Per a determinar el valor d’aquest consum es farà un estudi de tot tipus 

electrodomèstics que poden entrar en aquest rang, per a determinar 

estadísticament, la potència més sol·licitada. La llista estudiada compren 40 

electrodomèstics diferents les potencies dels quals s’han obtingut

fins 6 fonts varies d’informació. A continuació es mostra

s potencies dels aparells agrupats en intervals de 200 W.

Gràfic 7: Histograma del consum dels aparells electrodomèstics.
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. El valor 1 vol dir que aquest aparell és usat a plena potència durant 

tota la hora. 0 vol dir que l’aparell no és usat aquesta hora. El valor de la 

à un coeficient de 1 a totes les hores d’ús diürn. 

Al contrari de la il·luminació nocturna o total que valdrà 0, fins que la 

Un valor entremig 

ps d’una hora estarà consumint o que està 

consumint tota una hora a aquesta fracció d’ús de la potència. El 

de l’aparell dona el consum 

se al consum esporàdic que es pot necessitar 

i no es pot preveure. Està pensat per deixar marge d’un consum extra que pot 

endollats normalment 

, aparells de CD, fins a eines de 

habituals en aquest 

Per a determinar el valor d’aquest consum es farà un estudi de tot tipus 

en aquest rang, per a determinar 

més sol·licitada. La llista estudiada compren 40 

dels quals s’han obtingut - i contrastat - 

fins 6 fonts varies d’informació. A continuació es mostra l’histograma 

dels aparells agrupats en intervals de 200 W. 

: Histograma del consum dels aparells electrodomèstics. 
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On es veu una clara dominància dels aparells de 200 W o 

menys, per 16 aparells quan la següent classe en té 4. 

del resum estadístic, 

263 W. Si s’admeten

aparells de consum, 

arrodonint. D’aquesta manera també 

de connectar 2 aparells de 250 W que són la majoria o 1 de 500 

W o menys potència

dels aparells estudiats. Per tenir l’estudi sencer, 

de càlculs. 

Per als aparells de consum es prendrà un coeficient d’ús horari inicial de 0,5 a 

totes les hores, comptant que en tot l’edifici no s’arribarà a endollar més de la 

meitat de 500 W a cada peça simultàniament.
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On es veu una clara dominància dels aparells de 200 W o 

menys, per 16 aparells quan la següent classe en té 4. I a partir 

del resum estadístic, es pot veure que la potència mitja és de 

s’admeten que a cada peça s’hi puguin connectar 2 

consum, s’ha de preveure una potència de 500 W

arrodonint. D’aquesta manera també es guanya la possibilitat 

connectar 2 aparells de 250 W que són la majoria o 1 de 500 

potència. Amb aquest valor es cobreix un 51,3% 

dels aparells estudiats. Per tenir l’estudi sencer, veure l’annex 

Per als aparells de consum es prendrà un coeficient d’ús horari inicial de 0,5 a 

totes les hores, comptant que en tot l’edifici no s’arribarà a endollar més de la 

de 500 W a cada peça simultàniament. 
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On es veu una clara dominància dels aparells de 200 W o 

I a partir 

a és de 

que a cada peça s’hi puguin connectar 2 

500 W 

guanya la possibilitat 

connectar 2 aparells de 250 W que són la majoria o 1 de 500 

un 51,3% 

veure l’annex 

Per als aparells de consum es prendrà un coeficient d’ús horari inicial de 0,5 a 

totes les hores, comptant que en tot l’edifici no s’arribarà a endollar més de la 

Població 

40 

Mitjana 

262,80 W 

Desviació 

875,06 W 

Variància 

765730,81 W2 
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6.3.1. Bloc d’aules

1. AULA D’INFANTS

• Nivell d’il·luminació desitjat

mitjà/elevat. Les potencies en règim diürn com nocturn 

l’estudi lumínic, punt 

apartat.  

• Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 

les 18:00. 

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

2. AULES 1,2 I 3  

• Nivell d’il·luminació desitjat

mitjà/elevat. Les potencies en règim diürn com nocturn estan 

l’estudi lumínic, punt 6.2.

apartat. 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Bloc d’aules 

D’INFANTS 

Nivell d’il·luminació desitjat: 500 lux. Aula amb tasques de nivell visual 

Les potencies en règim diürn com nocturn estan determina

l’estudi lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest 

Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

 

Nivell d’il·luminació desitjat: 500 lux. Aula amb tasques de nivell visual 

Les potencies en règim diürn com nocturn estan 

lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest 

Característiques Valor 

83,51 m2 

10 

4,75 m 

17,58 m 

Característiques Valor 

22,39 m2 

10 

5,16 m 

4,34 m 
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. Aula amb tasques de nivell visual 

estan determinades a 

a la introducció d’aquest 

Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 

 

 

 

 

Aula amb tasques de nivell visual 

Les potencies en règim diürn com nocturn estan determinades a 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest 
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• Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendr

fins les 18:00. 

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

3. AULA COL·LOQUI

• Nivell d’il·luminació desitjat

mitjà/elevat. Les potencies en règim diürn com nocturn estan 

l’estudi lumínic, punt 6.2.

apartat. 

• Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 

les 18:00. 

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

4. AULA D’INFORMÀTICA

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendr

 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

COL·LOQUI 

Nivell d’il·luminació desitjat: 500 lux. Aula amb tasques de nivell visual 

Les potencies en règim diürn com nocturn estan 

l’estudi lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest 

Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

AULA D’INFORMÀTICA 

Característiques Valor 

26,5 m2 

10 

4,3 m 

4,3 m 

Característiques Valor 

48,7 m2 

9 

9,42 m 

5,17 m 
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Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendran les classes 

 

 

 

 

Aula amb tasques de nivell visual 

Les potencies en règim diürn com nocturn estan determinades a 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest 

h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 
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• Nivell d’il·luminació desitjat

punts de treball tenen llum pròpia com són les pantalles. 

diürn com nocturn estan 

coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

• Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes 

les 18:00. 

• Càrregues.  

o 9 Ordinadors. Ordinadors amb els quals es realitzarà la docència. El 

proveïdor 

les aules d’informàtica de les escoles de la universitat. S’estima que 

seran màquines 

Gb de disc dur

correcció de factor de 

que fa a la pantalla, s’estima que seran pantalles de tub de raigs c

de 17”.

55W una 

ordinadors dona un consum total de 1125 W.

Tindran un factor d’ús horari de 1 constant durant l’horari de l’aula

• Aparells de consum: 

 

5. SALA DE PROFESSORS

                                                          
1
 Font: http://www.danielclemente.com/consumo/index.html

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Nivell d’il·luminació desitjat: 250 lux. Aula amb tasques de nivell visual mitjà. Els 

punts de treball tenen llum pròpia com són les pantalles. Les potencies en règim 

diürn com nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 6.2.

coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes 

9 Ordinadors. Ordinadors amb els quals es realitzarà la docència. El 

proveïdor dels PC serà la UPC a partir de les successives renovacions de 

les aules d’informàtica de les escoles de la universitat. S’estima que 

seran màquines amb un processador de 800 MHz, 250 Mb de RAM, 80 

Gb de disc dur, una font d’alimentació de 350 W amb dispositiu de 

correcció de factor de potència incorporat i unitat lectora de CD’s. Pel 

que fa a la pantalla, s’estima que seran pantalles de tub de raigs c

de 17”. La potència en estat estacionari és de 70 W1, i del monitor de 

55W una potència total de 135 W per ordinador. Multiplicat per 9 

ordinadors dona un consum total de 1125 W. 

Tindran un factor d’ús horari de 1 constant durant l’horari de l’aula

Aparells de consum: 500 W.  

SALA DE PROFESSORS 

                   
http://www.danielclemente.com/consumo/index.html 

Característiques Valor 

48,7 m2 

10 

9,42 m 

5,17 m 
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Aula amb tasques de nivell visual mitjà. Els 

Les potencies en règim 

l’estudi lumínic, punt 6.2. i els 

Horari d’ús: Les classes s’usaran a partir de les 9:00h del matí fins les 14:00h que 

es farà una pausa d’una hora per dinar. A les 15:00h es reprendrà les classes fins 

9 Ordinadors. Ordinadors amb els quals es realitzarà la docència. El 

dels PC serà la UPC a partir de les successives renovacions de 

les aules d’informàtica de les escoles de la universitat. S’estima que 

amb un processador de 800 MHz, 250 Mb de RAM, 80 

, una font d’alimentació de 350 W amb dispositiu de 

i unitat lectora de CD’s. Pel 

que fa a la pantalla, s’estima que seran pantalles de tub de raigs catòdics 

, i del monitor de 

total de 135 W per ordinador. Multiplicat per 9 

Tindran un factor d’ús horari de 1 constant durant l’horari de l’aula. 
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• Nivell d’il·luminació desitjat

Les potencies en règim diürn com nocturn estan 

punt 6.2. i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

• Horari d’ús: Els professors utilitzaran aquesta aula al 

de 08:00h a 09:00h, 

16:00h i quan s’acaben les 

• Càrregues.  No hi ha càrregues excepcionals.

• Aparells de consum: 

6. SALA DE NETEJA

• Nivell d’il·luminació desitjat

potencies en règim nocturn estan 

Aquesta sala no té il·luminació natural per tant no té règim diürn. E

d’ús horari d’aquesta peça és de 0,5, ja que es calcula que no estarà tota la hora 

constantment encès, sinó que tindrà accessos intermitents, per recolli

el material. 

• Horari d’ús: Es podrà utilitzar dues hores al dia, sense coincidir amb l’ús de la 

majoria de peces, i el fet que no tingui règim lumínic diürn, fa que l’horari 

d’aquesta aula sigui de 18:00h a 20:00h quan acaben les classes.

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

7. CONSERGERIA 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 
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Nivell d’il·luminació desitjat: 500 lux. Aula amb tasques de nivell visual mig/alt.  

Les potencies en règim diürn com nocturn estan determinades 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

Horari d’ús: Els professors utilitzaran aquesta aula al matí quan entren a l’escola 

de 08:00h a 09:00h, quan es reprenen les classes havent dinat de 15:00h a 

16:00h i quan s’acaben les classes una hora més de 18:00h a 19:00.

No hi ha càrregues excepcionals. 

Aparells de consum: 500 W.  

SALA DE NETEJA I EQUIP FOTOVOLTAIC 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Aula amb tasques de nivell visual baix. Les 

potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 6.2.

Aquesta sala no té il·luminació natural per tant no té règim diürn. E

d’aquesta peça és de 0,5, ja que es calcula que no estarà tota la hora 

constantment encès, sinó que tindrà accessos intermitents, per recolli

Es podrà utilitzar dues hores al dia, sense coincidir amb l’ús de la 

majoria de peces, i el fet que no tingui règim lumínic diürn, fa que l’horari 

d’aquesta aula sigui de 18:00h a 20:00h quan acaben les classes.

No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

 

Característiques Valor 

22,2 m2 

- 

6,51 m 

5,16 m 

Característiques Valor 

15,62 m2 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

. Aula amb tasques de nivell visual mig/alt.  

 a l’estudi lumínic, 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

matí quan entren a l’escola 

quan es reprenen les classes havent dinat de 15:00h a 

classes una hora més de 18:00h a 19:00. 

 

 

 

 

. Aula amb tasques de nivell visual baix. Les 

lumínic, punt 6.2. 

Aquesta sala no té il·luminació natural per tant no té règim diürn. Els coeficient 

d’aquesta peça és de 0,5, ja que es calcula que no estarà tota la hora 

constantment encès, sinó que tindrà accessos intermitents, per recollir i deixar 

Es podrà utilitzar dues hores al dia, sense coincidir amb l’ús de la 

majoria de peces, i el fet que no tingui règim lumínic diürn, fa que l’horari 

d’aquesta aula sigui de 18:00h a 20:00h quan acaben les classes. 
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• Nivell d’il·luminació desitjat

potencies en règim diürn i nocturn 

els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

• Horari d’ús: Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins 

de dinar a les 14:00h i de les 15:00h fins 

• Càrregues.  

o Ordinador. Per a poder portar el control diari dels alumnes, i dur a 

terme e

igual que els de l

135W i té un factor d’ús horari de 1 totes les hores d’us de la peça.

o Fotocopiadora. Aparell per a fotocopiar el mate

imprimir si s’escau algun document. S’usarà mitja hora al matí de 08:00h 

a 08:30h i mitja hora a la tarda de 15:00h a 15:30h. Per tant tindrà un 

coeficient d’ús d

• Aparells de consum: 

 

8. VESTÍBUL 

• Nivell d’il·luminació desitjat

potencies en règim nocturn estan 

coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

il·luminació natural i per tant tampoc tindrà règim diürn lumínic.

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Nivell d’il·luminació desitjat: 250 lux. Peça amb tasques de nivell visual mig. Les 

potencies en règim diürn i nocturn determinades a l’estudi lumínic, punt 6.2.

els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

Horari d’ús: Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins 

de dinar a les 14:00h i de les 15:00h fins que s’acaben les activitats

Ordinador. Per a poder portar el control diari dels alumnes, i dur a 

terme els tràmits administratius que hi hagi s’hi instal·larà un ordinador 

igual que els de l’aula informàtica proporcionat per la UPC

135W i té un factor d’ús horari de 1 totes les hores d’us de la peça.

Fotocopiadora. Aparell per a fotocopiar el material docent així com 

imprimir si s’escau algun document. S’usarà mitja hora al matí de 08:00h 

a 08:30h i mitja hora a la tarda de 15:00h a 15:30h. Per tant tindrà un 

coeficient d’ús de 0,5. El seu consum és de 600. 

Aparells de consum: 500 W.  

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 6.2.

coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. Aquesta aula no té 

il·luminació natural i per tant tampoc tindrà règim diürn lumínic.

1 

3,6 m 

4,34 m 

acterístiques Valor 

170,36 m2 

- 

22,01 m 

7,74 m 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

 

 

. Peça amb tasques de nivell visual mig. Les 

l’estudi lumínic, punt 6.2. i 

Horari d’ús: Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins a l’hora 

que s’acaben les activitats a les 20:00h. 

Ordinador. Per a poder portar el control diari dels alumnes, i dur a 

ls tràmits administratius que hi hagi s’hi instal·larà un ordinador 

aula informàtica proporcionat per la UPC. Consumeix 

135W i té un factor d’ús horari de 1 totes les hores d’us de la peça. 

rial docent així com 

imprimir si s’escau algun document. S’usarà mitja hora al matí de 08:00h 

a 08:30h i mitja hora a la tarda de 15:00h a 15:30h. Per tant tindrà un 

 

 

 

 

. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

l’estudi lumínic, punt 6.2. i els 

Aquesta aula no té 

il·luminació natural i per tant tampoc tindrà règim diürn lumínic. 
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• Horari d’ús: Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

s’acaben les activitats a les

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

9. LABAVO DRET 

• Nivell d’il·luminació desitjat

potencies en règim diürn i nocturn estan 

6.2.  El lavabo no estarà obert permanentment. Es considerarà que s’usarà 

durant 10 minuts al començar i acabar les classes i als c

l’horari de classes actual de 09:00h a 14:00 i de 15:00h a 18:00h que inclou 11 

canvis de classe. Per tant s’usarà 10 minuts a cada canvi, és a dir 10/60 hores = 

0,17 factor d’ús horari.

• Horari d’ús: Peça activa des de la obertura de l’

s’acaben les activitats a les 20:00h

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

10. LABAVO ESQUERRE

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

s’acaben les activitats a les 20:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

LABAVO DRET  

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

potencies en règim diürn i nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

El lavabo no estarà obert permanentment. Es considerarà que s’usarà 

durant 10 minuts al començar i acabar les classes i als canvis de classe. En 

l’horari de classes actual de 09:00h a 14:00 i de 15:00h a 18:00h que inclou 11 

canvis de classe. Per tant s’usarà 10 minuts a cada canvi, és a dir 10/60 hores = 

factor d’ús horari. 

Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

s’acaben les activitats a les 20:00h. 

No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

LABAVO ESQUERRE 

Característiques Valor 

22,58 m2 

- 

4,36 m 

5,18 m 

Característiques Valor 

22,58 m2 

- 

4,36 m 

5,18 m 
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Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

 

 

 

 

. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

l’estudi lumínic, punt 

El lavabo no estarà obert permanentment. Es considerarà que s’usarà 

anvis de classe. En 

l’horari de classes actual de 09:00h a 14:00 i de 15:00h a 18:00h que inclou 11 

canvis de classe. Per tant s’usarà 10 minuts a cada canvi, és a dir 10/60 hores = 

escola a les 08:00h fins que 
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• Nivell d’il·luminació desitjat

potencies en règim diürn i nocturn estan 

6.2.  i el coeficient d’ús horari igual que l’altre lavabo d’aquest bloc.

• Horari d’ús: Peça activa de

s’acaben les activitats a les 20:00h.

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

6.3.2. Bloc de Tallers

1. TALLER DE FUSTERIA

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan 

lumínic, punt 6.2.

• Horari d’ús: Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

pausa al migdia per dinar de 14:00h a 15:00h

• Càrregues. Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

fabricants. 

o Trepants: el taller estarà 

potència

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una 

o Pistoles de silicona calenta: contindrà 

potència. 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

potencies en règim diürn i nocturn estan determinades l’estudi lumínic, punt 

i el coeficient d’ús horari igual que l’altre lavabo d’aquest bloc.

Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

s’acaben les activitats a les 20:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Bloc de Tallers 

DE FUSTERIA 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determinades

lumínic, punt 6.2.  i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aq

Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

pausa al migdia per dinar de 14:00h a 15:00h. 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

Trepants: el taller estarà proveït de màquines de perforar de 

potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, per tant 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una 1 i sense fer-ho alhora amb altres màquines del taller.

Pistoles de silicona calenta: contindrà pistoles de silicona de 

potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, per tant 

Característiques Valor 

120 m2 

9 

12,77 m 

7,5 m 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

l’estudi lumínic, punt 

i el coeficient d’ús horari igual que l’altre lavabo d’aquest bloc. 

s de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

 

 

 

 

llum ambiental de nivell visual 

determinades a l’estudi 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

màquines de perforar de 850 W de 

pot estar en funcionament simultani, per tant 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

amb altres màquines del taller. 

de silicona de 50 W de 

Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, per tant 
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es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una 1 i sense fer

o Carregadors de bateria:

sense fils. Es preveu que un màxim de 

bateria mentre funciona el taller durant 1 hora.

o Serra elèctrica caladora: estarà proveït 

potència. 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una 1 i sense fer

o Llums dels llocs

al taller requereixen un alt nivell d’i

repartida 

llocs de treball. Així doncs s’instal·laran làmpades fluor

compactes de baix consum de 25 W i d’eficiència lluminosa de 98 lm/W. 

Aquestes làmpades tenen una rosca que es pot connectar a un llum de 

taula amb rosca per a bombeta incandescent estàndard. 

llocs de treball que consumiran 25 W c

un coeficient d’ús horari de 1 tota la franja d’ús del taller.

o Torn de fuster: 

estar endollat durant una hora i sense ser simultàniament amb altres 

màquines del taller.

•  Aparells de consum: 

 

2. TALLER MECÀNIC

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una 1 i sense fer-ho alhora amb altres màquines del taller.

Carregadors de bateria:  algunes d’aquestes màquines pot ser que siguin 

sense fils. Es preveu que un màxim de 1 aparell estigui

eria mentre funciona el taller durant 1 hora. 

Serra elèctrica caladora: estarà proveït de serres elèctriques de 

potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, per tant 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una 1 i sense fer-ho alhora amb altres màquines del taller.

Llums dels llocs de treball individual. Les tasques que es duran a terme 

al taller requereixen un alt nivell d’il·luminància, que no cal tenir 

repartida uniformement a tot l’espai del taller, sinó puntualment als 

llocs de treball. Així doncs s’instal·laran làmpades fluor

compactes de baix consum de 25 W i d’eficiència lluminosa de 98 lm/W. 

Aquestes làmpades tenen una rosca que es pot connectar a un llum de 

taula amb rosca per a bombeta incandescent estàndard. 

llocs de treball que consumiran 25 W cadascun, en total 225 W. Tenen 

un coeficient d’ús horari de 1 tota la franja d’ús del taller.

Torn de fuster: Hi haurà 1 torn de fusta de consum 249 W

estar endollat durant una hora i sense ser simultàniament amb altres 

màquines del taller. 

rells de consum: 500 W.  

TALLER MECÀNIC 

Característiques Valor 

120 m2 

9 

12,77 m 

7,5 m 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

res màquines del taller. 

algunes d’aquestes màquines pot ser que siguin 

1 aparell estigui carregant la 

de serres elèctriques de 340 W 

Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, per tant 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

ho alhora amb altres màquines del taller. 

de treball individual. Les tasques que es duran a terme 

l·luminància, que no cal tenir  

a tot l’espai del taller, sinó puntualment als 

llocs de treball. Així doncs s’instal·laran làmpades fluorescents 

compactes de baix consum de 25 W i d’eficiència lluminosa de 98 lm/W. 

Aquestes làmpades tenen una rosca que es pot connectar a un llum de 

taula amb rosca per a bombeta incandescent estàndard. Al taller hi ha 9 

adascun, en total 225 W. Tenen 

un coeficient d’ús horari de 1 tota la franja d’ús del taller. 

Hi haurà 1 torn de fusta de consum 249 W. Només pot 

estar endollat durant una hora i sense ser simultàniament amb altres 
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• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim diürn i 

lumínic, punt 6.2.

• Horari d’ús: Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

pausa al migdia per dinar de 14:00h a 15:00h

• Càrregues. Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

fabricants. 

o Trepants: el taller estarà proveït de

1600 W de potència

simultani, per tant es proposa que no 

pot estar endollat durant una hora i sense 

màquines del taller.

o Serra circular/amoladora

potència. 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una hora i sense fer

o Soldador

d’elèctrode de

hora i sense ser simultàniament amb altres màquines del taller.

o Llums dels llocs de treball individual. Igualment que el taller de fusteria, 

hi haurà 9 llocs de treball amb una làmpada de baix consum, que 

consumiran un total de 225

franja horària del taller.

o Torn mecànic

estar endollat durant una hora i sense ser simultàniament amb altres 

màquines del taller.

•  Aparells de consum: 
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Característiques
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Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

pausa al migdia per dinar de 14:00h a 15:00h. 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

Trepants: el taller estarà proveït de màquines de perforar

W de potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament 

simultani, per tant es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només 

pot estar endollat durant una hora i sense fer-ho alhora

màquines del taller. 

circular/amoladora: estarà proveït de serres circulars

potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

durant una hora i sense fer-ho alhora amb altres màquines del taller.

Soldador: estarà proveït de 1 soldador d’arc elèctric per fusió 

d’elèctrode de 6100 W potència. Només pot estar endollat durant 1 

hora i sense ser simultàniament amb altres màquines del taller.

Llums dels llocs de treball individual. Igualment que el taller de fusteria, 

hi haurà 9 llocs de treball amb una làmpada de baix consum, que 

consumiran un total de 225 W amb un coeficient d’ús de 1 a tota la 

franja horària del taller. 

mecànic: Hi haurà 1 torn mecànic de consum 550

estar endollat durant una hora i sense ser simultàniament amb altres 

màquines del taller. 

Aparells de consum: 500 W.  

LER D’ARTESANIA 

Característiques Valor 
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. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

nocturn estan determinades a l’estudi 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

màquines de perforar metall de 

pot estar en funcionament 

n’hi hagi més de 1 unitat. Només 

ho alhora amb altres 

circulars de 900 W de 

Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, per tant 

es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar endollat 

ho alhora amb altres màquines del taller. 

de 1 soldador d’arc elèctric per fusió 

estar endollat durant 1 

hora i sense ser simultàniament amb altres màquines del taller. 

Llums dels llocs de treball individual. Igualment que el taller de fusteria, 

hi haurà 9 llocs de treball amb una làmpada de baix consum, que 

W amb un coeficient d’ús de 1 a tota la 

550 W. Només pot 

estar endollat durant una hora i sense ser simultàniament amb altres 
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• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2.

• Horari d’ús: Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

pausa al migdia per dinar de 14:00h a 15:00h.

• Càrregues. Les dades de les 

fabricants. 

o Trepants: el taller estarà proveït de

W de potència

per tant es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Nom

endollat durant una hora i sense fer

taller. 

o Pistola de silicona calenta

de 50 W

per tant es propo

endollat durant una hora i sense fer

taller. 

o Llums dels llocs de treball individual. Igualment que el taller de fusteria, 

hi haurà 9 llocs de treball amb una làmpada de 

consumiran un total de 225 W amb un coeficient d’ús de 1 a tota la 

franja horària del taller.

o Torn de terrisser

consum 

per tan

endollat durant una hora i sense fer

taller. 

•  Aparells de consum: 

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2.  i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

pausa al migdia per dinar de 14:00h a 15:00h. 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

Trepants: el taller estarà proveït de màquines de perforar

W de potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, 

per tant es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Nom

endollat durant una hora i sense fer-ho alhora amb altres màquines del 

 

Pistola de silicona calenta: estarà proveït de pistoles de silicona calenta

W potència. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, 

per tant es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar 

endollat durant una hora i sense fer-ho alhora amb altres màquines del 

 

Llums dels llocs de treball individual. Igualment que el taller de fusteria, 

hi haurà 9 llocs de treball amb una làmpada de baix consum, que 

consumiran un total de 225 W amb un coeficient d’ús de 1 a tota la 

franja horària del taller. 

de terrisser: El taller estarà previst de torns de terrisseria

consum 368 W. Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, 

per tant es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar 

endollat durant una hora i sense fer-ho alhora amb altres màquines del 

 

Aparells de consum: 500 W.  

120 m2 

9 

12,77 m 

7,5 m 
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. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determinades a l’estudi 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

Peça activa com l’horari de classes, de 09:00h a 18:00h, fent una 

màquines descrites són extretes de catàlegs de 

màquines de perforar fusta de 850 

Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, 

per tant es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar 

ho alhora amb altres màquines del 

pistoles de silicona calenta 

Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, 

sa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar 

ho alhora amb altres màquines del 

Llums dels llocs de treball individual. Igualment que el taller de fusteria, 

baix consum, que 

consumiran un total de 225 W amb un coeficient d’ús de 1 a tota la 

s de terrisseria de 

Només 1 aparell pot estar en funcionament simultani, 

t es proposa que no n’hi hagi més de 1 unitat. Només pot estar 

ho alhora amb altres màquines del 
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4. LABAVOS TALLERS

d’il·luminació desitjat

potencies en règim diürn i nocturn estan determina

6.2. i el coeficient d’ús horari igual que l’altre lavabo d’aques

• Horari d’ús: Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

s’acaben les activitats a les 20:00h.

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 

 

6.3.3. Bloc de Cuina i Menjadors

1. MENJADOR INTERN

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2.

a 15:00h i de 0,5 les mitges hores abans i després

• Horari d’ús: Peça activa 

després, és a dir de les 13:30h a les 15:30h.

• Càrregues.  No hi ha càrregues extres.

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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LABAVOS TALLERS 

d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

potencies en règim diürn i nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

i el coeficient d’ús horari igual que l’altre lavabo d’aquest bloc.

Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

s’acaben les activitats a les 20:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Cuina i Menjadors 

MENJADOR INTERN 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari serà de 1 a l’hora de dinar de 14:00h 

a 15:00h i de 0,5 les mitges hores abans i després. 

Peça activa durant l’hora de dinar i mitja hora abans i mitja hora 

després, és a dir de les 13:30h a les 15:30h. 

No hi ha càrregues extres. 

Característiques Valor 

32,26 m2 

- 

4,36 m 

7,4 m 

Característiques Valor 

67,96 m2 

60 

18 m 

12,77 m 
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• Nivell 

. Peça amb tasques de nivell visual baix. Les 

l’estudi lumínic, punt 

t bloc. 

Peça activa des de la obertura de l’escola a les 08:00h fins que 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determinades a l’estudi 

serà de 1 a l’hora de dinar de 14:00h 

durant l’hora de dinar i mitja hora abans i mitja hora 
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• Aparells de consum: 
 

2. MENJADOR EXTERN

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim nocturn estan determina

6.2. Al ser una peça descoberta, no hi ha règim diürn. Els coeficients d’ús horari 

són de 1 quan siguin a la franja nocturna.

• Horari d’ús: Peça activa durant l’hora de dinar i mitj

després, és a dir de les 13:30h a les 15:30h.

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 0

• Càrregues.  No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

 

3. LABAVO DRET 

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2.

classes, de 0,17

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Aparells de consum: 500 W.  

MENJADOR EXTERN 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

Al ser una peça descoberta, no hi ha règim diürn. Els coeficients d’ús horari 

són de 1 quan siguin a la franja nocturna. 

Peça activa durant l’hora de dinar i mitja hora abans i mitja hora 

després, és a dir de les 13:30h a les 15:30h. També és activa les nits que es facin 

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h. 

Càrregues.  No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de 

classes, de 0,17. 

Característiques Valor 

101,20 m2 

60 

11,5 m 

8,8 m 

Característiques Valor 

24,34 m2 

- 

6,24 m 

3,9 m 
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. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

Al ser una peça descoberta, no hi ha règim diürn. Els coeficients d’ús horari 

a hora abans i mitja hora 

També és activa les nits que es facin 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determinades a l’estudi 

igual que els lavabos del bloc de 
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• Horari d’ús: Peça activa durant l’

després, és a dir de les 1

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h.

• Càrregues.  No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

4. LABAVO ESQUERRE

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2.

classes, de 0,17.

• Horari d’ús: Peça activa durant 

després, és a dir de les 12:00h a les 16:00h.

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h.

• Càrregues.  No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

5. MAGATZEM 

• Nivell d’il·luminació desitjat

mig/alt. Les potencies en règim nocturn estan determina

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Peça activa durant l’hora de dinar, dues hores abans i 

després, és a dir de les 12:00h a les 16:00h. També és activa les nits que es facin 

àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h. 

Càrregues.  No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

LABAVO ESQUERRE 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de 

classes, de 0,17. 

Peça activa durant l’hora de dinar, dues hores abans i una altra hora 

després, és a dir de les 12:00h a les 16:00h. També és activa les nits que es facin 

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h. 

Càrregues.  No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Nivell d’il·luminació desitjat: 500 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

. Les potencies en règim nocturn estan determinades a 

Característiques Valor 

24,34 m2 

- 

6,24 m 

3,9 m 

Característiques Valor 

22,44 m2 

- 

4,4 m 

5,1 m 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

abans i una altra hora 

També és activa les nits que es facin 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determinades a l’estudi 

i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de 

l’hora de dinar, dues hores abans i una altra hora 

També és activa les nits que es facin 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

a l’estudi lumínic, 
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punt 6.2. i els coeficient d’ús horari serà de 1 a l’hora de dinar de 14:00h a 

15:00h i de 0,5 les mitges hores abans i després.

natural, així doncs no té règim diürn.

• Horari d’ús: Peça activa durant l’hora

després, és a dir de les 12:00h a les 16:00h.

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h.

• Càrregues.  No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

6. CUINA 

• Nivell d’il·luminació desitjat

mig/alt, ja que s’hi duen a terme activitats de cuina

nocturn estan determina

horari serà de 1 

així doncs no té règim diürn.

• Horari d’ús: Peça activa 

les 16:00, una hora després de l’àpat, que s’acaba de endreçar i netejar

és activa les nits que es facin actes o àpats, que hi 

• Càrregues. Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

fabricants. La maquinària de la cuina no està disponible de nit.

o Rentavaixelles. Hi ha 1 rentavaixelles de 3400 W que només pot 

funcionar 1 hora de 15:00h a 16:00h.

o Campana d’extracció de fums. Hi ha 1 campana d’extracció de fums que 

funciona de 12:00h que es comença 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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i els coeficient d’ús horari serà de 1 a l’hora de dinar de 14:00h a 

15:00h i de 0,5 les mitges hores abans i després. Aquesta peça no té il·luminació 

natural, així doncs no té règim diürn. 

Peça activa durant l’hora de dinar, dues hores abans i una altra hora 

després, és a dir de les 12:00h a les 16:00h. També és activa les nits que es facin 

actes o àpats, que hi seràn de 22:00h a 02:00h. 

Càrregues.  No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Nivell d’il·luminació desitjat: 500 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

mig/alt, ja que s’hi duen a terme activitats de cuina. Les potencies en règim 

estan determinades a l’estudi lumínic, punt 6.2. i els coeficient d’ús 

horari serà de 1 durant la franja d’us. Aquesta peça no té il·luminació natural, 

així doncs no té règim diürn. 

Peça activa des de les 12:00h que es comença a cuinar el din

les 16:00, una hora després de l’àpat, que s’acaba de endreçar i netejar

és activa les nits que es facin actes o àpats, que hi seran de 22:00h a 02:00h.

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

La maquinària de la cuina no està disponible de nit. 

Rentavaixelles. Hi ha 1 rentavaixelles de 3400 W que només pot 

funcionar 1 hora de 15:00h a 16:00h. 

Campana d’extracció de fums. Hi ha 1 campana d’extracció de fums que 

funciona de 12:00h que es comença a cuinar, fins les 15:00h.

terístiques Valor 

136,80 m2 

- 

17,1  m 

8 m 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

i els coeficient d’ús horari serà de 1 a l’hora de dinar de 14:00h a 

Aquesta peça no té il·luminació 

de dinar, dues hores abans i una altra hora 

També és activa les nits que es facin 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

. Les potencies en règim 

i els coeficient d’ús 

Aquesta peça no té il·luminació natural, 

des de les 12:00h que es comença a cuinar el dinar, fins 

les 16:00, una hora després de l’àpat, que s’acaba de endreçar i netejar. També 

de 22:00h a 02:00h. 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

 

Rentavaixelles. Hi ha 1 rentavaixelles de 3400 W que només pot 

Campana d’extracció de fums. Hi ha 1 campana d’extracció de fums que 

a cuinar, fins les 15:00h. 
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o Forn. Hi ha 1 forn per cuinar de 10.000 W. Només pot funcionar de 

13:00h a 14:00h.

o Forn microones. Hi ha 1 forn microones de 800 W, que només pot 

funcionar durant 6 minuts de cada hora, al llarg de la franja d’ús horari. 

Té un co

o Càmera frigorífica. 

frigorífic que conté els aliments a 0º. Per contenir un volum de 2 m

les condicions climàtics on s’ha d’ubicar és necessària una potència de 

1.400 W. P

baix, cal que treballi 18 hores al dia, que s’expressarà en un factor d’ús 

horari de 0,75 les 24 hores.

• Aparells de consum: 

 

6.3.4. Bloc Sala d’Actes

1. PATI DE BUTAQUES I E

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim nocturn estan determina

6.2 i els coeficient d’ús horari serà de 1 durant la franja d’us. Aquesta peça no té 

il·luminació natural, així doncs no té règim diürn.

• Horari d’ús: L’horari de tardes de la sala és de 16:00h a 19:00h, evitant 

coincidir al matí amb la cuina. L’horari noct

• Càrregues. Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

fabricants. 

o Equip d’il·luminació escènica. Equip bàsic d’il·luminació escènica de 

4000 W. Serà actiu totes les hores de la franja d’ús horari.

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Forn. Hi ha 1 forn per cuinar de 10.000 W. Només pot funcionar de 

13:00h a 14:00h. 

Forn microones. Hi ha 1 forn microones de 800 W, que només pot 

funcionar durant 6 minuts de cada hora, al llarg de la franja d’ús horari. 

Té un coeficient d’ús horari de 0,1. 

Càmera frigorífica. També s’ha disposat que hi hagi una armari modular 

frigorífic que conté els aliments a 0º. Per contenir un volum de 2 m

les condicions climàtics on s’ha d’ubicar és necessària una potència de 

1.400 W. Per mantenir el nivell de fred desitjat a un règim de treball 

baix, cal que treballi 18 hores al dia, que s’expressarà en un factor d’ús 

horari de 0,75 les 24 hores. 

Aparells de consum: 500 W.  

Bloc Sala d’Actes 

PATI DE BUTAQUES I ESCENARI 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari serà de 1 durant la franja d’us. Aquesta peça no té 

il·luminació natural, així doncs no té règim diürn. 

L’horari de tardes de la sala és de 16:00h a 19:00h, evitant 

l matí amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h.

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

Equip d’il·luminació escènica. Equip bàsic d’il·luminació escènica de 

4000 W. Serà actiu totes les hores de la franja d’ús horari.

Característiques Valor 

214,42 m2 

- 

19  m 

11,29 m 
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Forn. Hi ha 1 forn per cuinar de 10.000 W. Només pot funcionar de 

Forn microones. Hi ha 1 forn microones de 800 W, que només pot 

funcionar durant 6 minuts de cada hora, al llarg de la franja d’ús horari. 

També s’ha disposat que hi hagi una armari modular 

frigorífic que conté els aliments a 0º. Per contenir un volum de 2 m3 i a 

les condicions climàtics on s’ha d’ubicar és necessària una potència de 

er mantenir el nivell de fred desitjat a un règim de treball 

baix, cal que treballi 18 hores al dia, que s’expressarà en un factor d’ús 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari serà de 1 durant la franja d’us. Aquesta peça no té 

L’horari de tardes de la sala és de 16:00h a 19:00h, evitant de 

urn és de les 22:00 h fins la 01:00h. 

Les dades de les màquines descrites són extretes de catàlegs de 

Equip d’il·luminació escènica. Equip bàsic d’il·luminació escènica de 

4000 W. Serà actiu totes les hores de la franja d’ús horari. 
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o Equip de so. Equip bàsic de sonorització de 600 W. Serà actiu totes les 

hores de la franja d’ús horari.

• Aparells de consum: 
 
 

2. TRAMOIA – RERE ESCENARI

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim 

lumínic, punt 6.2

• Horari d’ús: L’h

coincidir al matí amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h.

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

 

3. LAVABO NORD

 

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim nocturn estan determina

6.2 i els coeficient d’ús

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Equip de so. Equip bàsic de sonorització de 600 W. Serà actiu totes les 

hores de la franja d’ús horari. 

Aparells de consum: 500 W.  

RERE ESCENARI 

Nivell d’il·luminació desitjat: 250 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2 i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat

L’horari de tardes de la sala és de 16:00h a 19:00h, evitant 

l matí amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h.

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

LAVABO NORD 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de classes, de 0,17.

Característiques Valor 

46,62 m2 

- 

4,2  m 

11,1 m 

Característiques Valor 

22,4  m2 

- 

4  m 

5,6 m 
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Equip de so. Equip bàsic de sonorització de 600 W. Serà actiu totes les 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

nocturn estan determinades a l’estudi 

a la introducció d’aquest apartat.  

orari de tardes de la sala és de 16:00h a 19:00h, evitant de 

l matí amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h. 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

horari igual que els lavabos del bloc de classes, de 0,17. 
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• Horari d’ús: Peça activa 

amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h.

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 
 

4. LAVABO SUD 

 

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim nocturn 

6.2 i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de classes, de 0,17.

• Horari d’ús: Peça activa des de les 16:00h a 19:00h, evitant 

amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:0

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 
 

6.3.5. Bloc habitatge masovers

1. SALA D’ESTAR 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Estudi d’avaluació, cobertura i optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso

62 

Peça activa des de les 16:00h a 19:00h, evitant de coincidir a

amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W. 

 

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de classes, de 0,17.

Peça activa des de les 16:00h a 19:00h, evitant de coincidir a

amb la cuina. L’horari nocturn és de les 22:00 h fins la 01:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Bloc habitatge masovers 

 

Característiques Valor 

136,80 m2 

- 

17,1  m 

8 m 

Característiques Valor 

18,54 m2 

- 

5,6  m 

4,22 m 
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de coincidir al matí 

 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari igual que els lavabos del bloc de classes, de 0,17. 

de coincidir al matí 

 

 

 

 

 



Estudi d’avaluació, cobertura i 

 

• Nivell d’il·luminació desitjat

mig. Les potencies en règim

lumínic, punt 6.2

• Horari d’ús: Al

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

les hores d’ús aquí establertes, mentre el global d’hores es mantingui

importància relativa

d’un habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles

a les 08:00h del matí fins les 09:00h que els masovers van a treballar a l’escola. 

A l’hora de dinar, 14:00h, pot tornar a

règim nocturn quan hi hagi insuficiència lumínica a partir de les 18:00h.

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

2. LAVABO 

• Nivell d’il·luminació desitjat

baix. Les potencies en règim nocturn estan determina

6.2i els coeficient d’ús horari

cada dues hores

així doncs no té règim diürn.

• Horari d’ús: Peça activa 

• Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

3. CUINA 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques
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Nivell d’il·luminació desitjat: 250 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

mig. Les potencies en règim diürn i nocturn estan determina

lumínic, punt 6.2i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

Al ser la peça de vida principal de l’habitatge dels masovers, es 

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

les hores d’ús aquí establertes, mentre el global d’hores es mantingui

importància relativament baixa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús 

d’un habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles. La peça esdevé activa 

a les 08:00h del matí fins les 09:00h que els masovers van a treballar a l’escola. 

A l’hora de dinar, 14:00h, pot tornar a estar en ús fins les 11 de la nit, canviat a 

règim nocturn quan hi hagi insuficiència lumínica a partir de les 18:00h.

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

baix. Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari és de 0,125, prenent que s’hi accedeix 15

cada dues hores. Aquesta peça no es beneficia dels efectes de la llum natura, 

així doncs no té règim diürn. 

Peça activa les 24 hores del dia. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W. 

Característiques Valor 

4,54 m2 

- 

2,8  m 

1,62 m 

cterístiques Valor 
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. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

nocturn estan determinades a l’estudi 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

ser la peça de vida principal de l’habitatge dels masovers, es 

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

les hores d’ús aquí establertes, mentre el global d’hores es mantingui, donat la 

del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús 

. La peça esdevé activa 

a les 08:00h del matí fins les 09:00h que els masovers van a treballar a l’escola. 

estar en ús fins les 11 de la nit, canviat a 

règim nocturn quan hi hagi insuficiència lumínica a partir de les 18:00h. 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

hi accedeix 15 minuts 

Aquesta peça no es beneficia dels efectes de la llum natura, 



Estudi d’avaluació, cobertura i 

 

 

• Nivell d’il·luminació desitjat

mig. Les potencies en règim nocturn estan determina

6.2. i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

• Horari d’ús: Al

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

les hores d’ús aquí establert

poca importància relativa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús d’un 

habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles.

07:00h del matí fins les 10:00h, temps p

torns si convé.

16:00h. Finalment sopar de 20:00h a 23:00h.

•  Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
 

4. HABITACIÓ 

• Nivell d’il·luminació desitjat

mig. Les potencies en règim nocturn estan determina

6.2i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

• Horari d’ús: Al

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

de les hores d’ús aquí establertes, 

la poca importància relativa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús d’un 

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 

Característiques

Superfície 

Capacitat 

Amplada 

Longitud 
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Nivell d’il·luminació desitjat: 250 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

mig. Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat.

Al ser la peça de vida principal de l’habitatge dels masovers, es 

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

les hores d’ús aquí establertes, mentre el global d’hores es mantingui

poca importància relativa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús d’un 

habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles. La peça esdevé activa a les 

:00h del matí fins les 10:00h, temps per preparar-se l’esmorzar en diferents 

torns si convé. A les 12:00h torna a ser activa per fer el dinar i dinar

16:00h. Finalment sopar de 20:00h a 23:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  

Nivell d’il·luminació desitjat: 120 lux. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

mig. Les potencies en règim nocturn estan determinades a l’estudi lumínic, punt 

coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

Al ser la peça de vida principal de l’habitatge dels masovers, es 

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

de les hores d’ús aquí establertes, mentre el global d’hores es mantingui, donat 

la poca importància relativa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús d’un 

5,54 m2 

- 

2,81  m 

1,62 m 

stiques Valor 

4,94 m2 

- 

1,96  m 

2,52 m 
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. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

i els coeficient d’ús horari a la introducció d’aquest apartat. 

ser la peça de vida principal de l’habitatge dels masovers, es 

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

es, mentre el global d’hores es mantingui, donat la 

poca importància relativa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús d’un 

La peça esdevé activa a les 

se l’esmorzar en diferents 

A les 12:00h torna a ser activa per fer el dinar i dinar-hi, fins les 

 

 

 

 

. Peça amb llum ambiental de nivell visual 

l’estudi lumínic, punt 

 

ser la peça de vida principal de l’habitatge dels masovers, es 

prendrà un horari orientatiu. No succeirà cap imprevist en el disseny si es varia 

mentre el global d’hores es mantingui, donat 

la poca importància relativa del seu consum i al fet d’entrar a dissenyar l’ús d’un 
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habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles. La peça esdevé activa a les 

07:00h del matí fins les 09:00h.  A les 15:0

Finalment al vespre de 22:00h a 23:00h.

•  Càrregues. No hi ha càrregues extres.

• Aparells de consum: 
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habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles. La peça esdevé activa a les 

:00h del matí fins les 09:00h.  A les 15:00h torna a ser fins les 16:00h. 

Finalment al vespre de 22:00h a 23:00h. 

Càrregues. No hi ha càrregues extres. 

Aparells de consum: 500 W.  
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habitatge que difícilment es pot cenyir a unes regles. La peça esdevé activa a les 

0h torna a ser fins les 16:00h. 
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6.4. GESTIÓ DE LA DEMANDA

 

En aquest apartat s’avaluarà el resultat global de la descripció energètica de l’apartat 

anterior. Aquest serà gestionat a través de diferents iteracions si convé, generan

diferents models de dies o de més, fins a obtenir un resultat final òptim.

 

6.4.1. Plantejament Inicial

El plantejament inicial es basa en

Totes les càrregues explicades l’apartat anterior no poden funcionar simultàniament. 

Tenint en compte que l’escola està sent dimensionada per a 50 persones, no es pot tenir 

totes les peces plenes fent funcionar totes les càrregues. Aquest

situació desitjada, ja que s’ha de tendir al consum mínim a partir d’estalviar, reduir i 

gestionar. 

Així doncs es generarà 5 dies model

1- Dia Ordinari de classe. 

s’utilitzarà la cuina per dinar. 

d’una de les aules 1,2 i 3 ja que aquest grup serà el que ocuparà l’aula 

d’informàtica. Els 

2- Dia amb ús dels tallers. Aquest dia tots tres tallers estaran fu

aules buides que seran les aules 

estarà buida la sala d’actes.

3- Dia amb ús de la sala d’actes. 

buida la classe d’inform

4- Nit d’ús de la sala d’actes per que hi  pugui tenir lloc un 

juntament amb l’ús de la cuina i el menjador extern per a un possible àpat o 

convit. 

5- Dia de vacances. Tots els blocs són buits tret de l’habitatge dels masovers que 

continua amb el seu ús normal.
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GESTIÓ DE LA DEMANDA 

En aquest apartat s’avaluarà el resultat global de la descripció energètica de l’apartat 

erior. Aquest serà gestionat a través de diferents iteracions si convé, generan

de dies o de més, fins a obtenir un resultat final òptim.

Plantejament Inicial 

es basa en el resultat de l’apartat anterior. 

s càrregues explicades l’apartat anterior no poden funcionar simultàniament. 

Tenint en compte que l’escola està sent dimensionada per a 50 persones, no es pot tenir 

totes les peces plenes fent funcionar totes les càrregues. Aquesta, tampoc 

ió desitjada, ja que s’ha de tendir al consum mínim a partir d’estalviar, reduir i 

Així doncs es generarà 5 dies models diferents. 

Dia Ordinari de classe. Durant aquest dia, la docència es farà a les aules i 

s’utilitzarà la cuina per dinar. Totes les aules del bloc de d’aules 

d’una de les aules 1,2 i 3 ja que aquest grup serà el que ocuparà l’aula 

d’informàtica. Els blocs de tallers i sala d’actes romandran buits

Dia amb ús dels tallers. Aquest dia tots tres tallers estaran fu

aules buides que seran les aules 2, la d’informàtica i l’aula col·loqui. També 

estarà buida la sala d’actes. 

Dia amb ús de la sala d’actes. Aquest dia es farà ús de la sala d’actes, deixant 

buida la classe d’informàtica i una de les aules 1,2,3. 

’ús de la sala d’actes per que hi  pugui tenir lloc un acte o 

juntament amb l’ús de la cuina i el menjador extern per a un possible àpat o 

Dia de vacances. Tots els blocs són buits tret de l’habitatge dels masovers que 

ontinua amb el seu ús normal. 
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En aquest apartat s’avaluarà el resultat global de la descripció energètica de l’apartat 

erior. Aquest serà gestionat a través de diferents iteracions si convé, generant 

de dies o de més, fins a obtenir un resultat final òptim. 

s càrregues explicades l’apartat anterior no poden funcionar simultàniament. 

Tenint en compte que l’escola està sent dimensionada per a 50 persones, no es pot tenir 

tampoc seria una 

ió desitjada, ja que s’ha de tendir al consum mínim a partir d’estalviar, reduir i 

Durant aquest dia, la docència es farà a les aules i 

s les aules del bloc de d’aules estan en ús, tret 

d’una de les aules 1,2 i 3 ja que aquest grup serà el que ocuparà l’aula 

romandran buits.  

Dia amb ús dels tallers. Aquest dia tots tres tallers estaran funcionant, deixant 

2, la d’informàtica i l’aula col·loqui. També 

Aquest dia es farà ús de la sala d’actes, deixant 

acte o un espectacle, 

juntament amb l’ús de la cuina i el menjador extern per a un possible àpat o 

Dia de vacances. Tots els blocs són buits tret de l’habitatge dels masovers que 
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També es generarà 2 models de més.

1- Més del curs acadèmic. Combinació dels 5 models de dies anteriors que 

inclourà: 

a. Dia ordinari: tots els dies del més seran ordinaris per defecte

b. Dia amb ús dels tallers: n’hi haurà 2 a la 

D’aquesta manera es pretén que hi pugui haver una activitat de 

formació als tallers de 2 dies a la setmana

combinat amb 1 dia de manualitats.

c. Dia amb ús de la sala d’actes: n’hi haurà 2 a la setmana, és a

més. D’aquesta manera es pretén que hi pugui haver una activitat 

artística que comporti 2 assajos setmanals, o bé 1 assaig setmanal i 1 dia 

de preparació d’una activitat extra amb els alumnes esporàdic.

d. Dia d’ús nocturn:

per no sobreposar

un acte o convit. Estarà en ús la sala d’actes, la cuina i el menjador 

extern.

e. Dia de vacances/cap de setmana. Dia el consum del qual serà exclusiu 

de la viven

activitat a l’escola, que serà als cap de setmana o durant les vacances 

acadèmiques.

2- Més de vacances. Pensat per ser els mesos de vacances acadèmiques de juliol i 

estiu. Durant aquest dies només hi 

masovers. 

La activitat del bloc habitatge dels masovers es manté constant al llarg de tots aquests 

dies models.  

Les eines per fer la gestió serà conèixer l’energia consumida cada hora i per cada bloc, 

així com la potència màxima que és requerida simultàniament.

A continuació es calcula

1. CÀLCUL CONSUM ENERGÈ
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També es generarà 2 models de més. 

Més del curs acadèmic. Combinació dels 5 models de dies anteriors que 

Dia ordinari: tots els dies del més seran ordinaris per defecte

Dia amb ús dels tallers: n’hi haurà 2 a la setmana, és

D’aquesta manera es pretén que hi pugui haver una activitat de 

formació als tallers de 2 dies a la setmana o de 1 dia a la setmana 

combinat amb 1 dia de manualitats. 

Dia amb ús de la sala d’actes: n’hi haurà 2 a la setmana, és a

D’aquesta manera es pretén que hi pugui haver una activitat 

artística que comporti 2 assajos setmanals, o bé 1 assaig setmanal i 1 dia 

de preparació d’una activitat extra amb els alumnes esporàdic.

Dia d’ús nocturn: n’hi haurà 1 al més. Dia que serà en cap de setmana 

per no sobreposar-se al consum setmanal pensat per que hi tingui lloc 

un acte o convit. Estarà en ús la sala d’actes, la cuina i el menjador 

extern. 

Dia de vacances/cap de setmana. Dia el consum del qual serà exclusiu 

de la vivenda dels masovers. Aquests dies es donaran quan no hi hagi 

activitat a l’escola, que serà als cap de setmana o durant les vacances 

acadèmiques. 

Més de vacances. Pensat per ser els mesos de vacances acadèmiques de juliol i 

estiu. Durant aquest dies només hi haurà consum per part de la vivenda dels 

La activitat del bloc habitatge dels masovers es manté constant al llarg de tots aquests 

Les eines per fer la gestió serà conèixer l’energia consumida cada hora i per cada bloc, 

otència màxima que és requerida simultàniament. 

calcula el consum dels diferents models de dia. 

CÀLCUL CONSUM ENERGÈTIC 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

Més del curs acadèmic. Combinació dels 5 models de dies anteriors que 

Dia ordinari: tots els dies del més seran ordinaris per defecte. 

setmana, és a dir 8 al més. 

D’aquesta manera es pretén que hi pugui haver una activitat de 

o de 1 dia a la setmana 

Dia amb ús de la sala d’actes: n’hi haurà 2 a la setmana, és a dir 8 al 

D’aquesta manera es pretén que hi pugui haver una activitat 

artística que comporti 2 assajos setmanals, o bé 1 assaig setmanal i 1 dia 

de preparació d’una activitat extra amb els alumnes esporàdic. 

que serà en cap de setmana 

se al consum setmanal pensat per que hi tingui lloc 

un acte o convit. Estarà en ús la sala d’actes, la cuina i el menjador 

Dia de vacances/cap de setmana. Dia el consum del qual serà exclusiu 

Aquests dies es donaran quan no hi hagi 

activitat a l’escola, que serà als cap de setmana o durant les vacances 

Més de vacances. Pensat per ser els mesos de vacances acadèmiques de juliol i 

haurà consum per part de la vivenda dels 

La activitat del bloc habitatge dels masovers es manté constant al llarg de tots aquests 

Les eines per fer la gestió serà conèixer l’energia consumida cada hora i per cada bloc, 
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Per poder calcular el consum de

d’usos i una matriu de consum. La ma

seu consum agrupats en peces i blocs

la intersecció de la càrrega i la hora, hi haurà el coeficient d’ús horari. D’aquesta 

manera, visualment es pot 

Imatge 18: Aspecte de la matriu d’usos del model de dia ordinari. Les cel·les van de color blau=0 a vermell=1, passant 

A partir de la matriu d’usos, es con

coeficient d’ús de cada peça per el consum de la càrrega corresponent 

kWh que consumeix aquella càrrega durant aquella hora. Els resultats es poden obtenir 

sumant els valors de tota la colum

consum de cada càrrega, peça o bloc.
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Per poder calcular el consum de les potències d’us simultani, es crearà una 

i una matriu de consum. La matriu d’usos contraposa a les files 

seu consum agrupats en peces i blocs, i a les columnes el temps en intervals de 1 hora. 

la intersecció de la càrrega i la hora, hi haurà el coeficient d’ús horari. D’aquesta 

manera, visualment es pot veure quin ús de càrregues tenim.  

: Aspecte de la matriu d’usos del model de dia ordinari. Les cel·les van de color blau=0 a vermell=1, passant 

per la gamma entremig segons el valor.

A partir de la matriu d’usos, es construeix la matriu de consums, on es multiplica el 

coeficient d’ús de cada peça per el consum de la càrrega corresponent 

que consumeix aquella càrrega durant aquella hora. Els resultats es poden obtenir 

sumant els valors de tota la columna o bé sumant tots els valors de la fila i s’obté el 

consum de cada càrrega, peça o bloc. 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

les potències d’us simultani, es crearà una matriu 

triu d’usos contraposa a les files les càrregues i el 

i a les columnes el temps en intervals de 1 hora. A 

la intersecció de la càrrega i la hora, hi haurà el coeficient d’ús horari. D’aquesta 

: Aspecte de la matriu d’usos del model de dia ordinari. Les cel·les van de color blau=0 a vermell=1, passant 

per la gamma entremig segons el valor. 

 

, on es multiplica el 

coeficient d’ús de cada peça per el consum de la càrrega corresponent i s’obtenen els 

que consumeix aquella càrrega durant aquella hora. Els resultats es poden obtenir 

na o bé sumant tots els valors de la fila i s’obté el 
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Imatge 19: Aspecte de la matriu de consums del model de dia ordinari. Aquí s’obtenen els valors numèrics de consum 

 

 

2. CÀLCUL POTÈNCIA MÀXI

Posteriorment s’obté la 

elements estan consumint simultàniament i a la 

a partir de la matriu d’usos, però aquesta 

horari major de 0 passen a valdre 1, que indica si aquella càrrega està consumint o no, 

sense importar quanta estona ho faci, ja que hi ha la possibilitat que ho faci 

simultàniament a les càrregues que també fun

el coeficient no arribés a la unitat i no signifiqués que consumeix durant una fracció de la 

hora a plena potència, sinó que ho fa durant tota la hora però consumint una fracció de 

la potència màxima, fet que 

aquest possibilitat, també pot ser que es doni el primer cas. Per tant, el dimensionat 

sempre es farà en el cas més desfavorable, fent que la matriu tingui un llenguatge 

booleà, essent 0 o 1, connectat o des
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: Aspecte de la matriu de consums del model de dia ordinari. Aquí s’obtenen els valors numèrics de consum 

energètic, en base a la m

CÀLCUL POTÈNCIA MÀXIMA 

Posteriorment s’obté la matriu d’ús de potència, que és una eina per saber quants 

elements estan consumint simultàniament i a la potència a la que ho fan. També s’obté 

a partir de la matriu d’usos, però aquesta vegada totes les cel·les amb coeficient d’ús 

horari major de 0 passen a valdre 1, que indica si aquella càrrega està consumint o no, 

sense importar quanta estona ho faci, ja que hi ha la possibilitat que ho faci 

simultàniament a les càrregues que també funcionin aquella hora. També podria ser que 

el coeficient no arribés a la unitat i no signifiqués que consumeix durant una fracció de la 

, sinó que ho fa durant tota la hora però consumint una fracció de 

la potència màxima, fet que reduiria la potència consumida simultània. No obstant 

aquest possibilitat, també pot ser que es doni el primer cas. Per tant, el dimensionat 

sempre es farà en el cas més desfavorable, fent que la matriu tingui un llenguatge 

booleà, essent 0 o 1, connectat o desconnectat.  

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

: Aspecte de la matriu de consums del model de dia ordinari. Aquí s’obtenen els valors numèrics de consum 

energètic, en base a la matriu anterior. 

, que és una eina per saber quants 

que ho fan. També s’obté 

vegada totes les cel·les amb coeficient d’ús 

horari major de 0 passen a valdre 1, que indica si aquella càrrega està consumint o no, 

sense importar quanta estona ho faci, ja que hi ha la possibilitat que ho faci 

També podria ser que 

el coeficient no arribés a la unitat i no signifiqués que consumeix durant una fracció de la 

, sinó que ho fa durant tota la hora però consumint una fracció de 

la potència consumida simultània. No obstant 

aquest possibilitat, també pot ser que es doni el primer cas. Per tant, el dimensionat 

sempre es farà en el cas més desfavorable, fent que la matriu tingui un llenguatge 
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Imatge 20: Aspecte de la matriu d’ús de potència del model de dia ordinari. Com es pot veure és una matriu binaria on 

A partir d’aquesta matriu es construeix l

es multipliquen les potències de cada càrrega per cada columna de la seva fila. Així 

s’obté a cada intersecció càrrega 

potència que es pot estar demanant simul

verticalment de cada columna.
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: Aspecte de la matriu d’ús de potència del model de dia ordinari. Com es pot veure és una matriu binaria on 

les cel·les prenen valor 1=vermell=encès o 0=blau=apagat.

A partir d’aquesta matriu es construeix la matriu de consum simultani de potència

multipliquen les potències de cada càrrega per cada columna de la seva fila. Així 

s’obté a cada intersecció càrrega – hora la potència que s’està demanant.  

potència que es pot estar demanant simultàniament a cada hora, sumant els valors 

verticalment de cada columna. 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

: Aspecte de la matriu d’ús de potència del model de dia ordinari. Com es pot veure és una matriu binaria on 

les cel·les prenen valor 1=vermell=encès o 0=blau=apagat. 

 

matriu de consum simultani de potència, on 

multipliquen les potències de cada càrrega per cada columna de la seva fila. Així 

hora la potència que s’està demanant.  Obtenim la 

tàniament a cada hora, sumant els valors 
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Imatge 21: Aspecte de la matriu de consums simultani de potència del model de dia ordinari. Aquí s’obtenen els valors 

3. RESULTATS OBTINGUTS

A continuació es mostren els valors obtinguts per cada

Aquestes són les gràfiques de consum de l’escola, segons el plantejament inicial.
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Aspecte de la matriu de consums simultani de potència del model de dia ordinari. Aquí s’obtenen els valors 

numèrics de la potència que s’està consumint, en base a la matriu anterior.

RESULTATS OBTINGUTS 

A continuació es mostren els valors obtinguts per cada model de dia. 

Aquestes són les gràfiques de consum de l’escola, segons el plantejament inicial.

Gràfic 8: Gràfic del 
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Aspecte de la matriu de consums simultani de potència del model de dia ordinari. Aquí s’obtenen els valors 

nt, en base a la matriu anterior. 

 

Aquestes són les gràfiques de consum de l’escola, segons el plantejament inicial. 

: Gràfic del perfil de consum 
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Per veure els perfils de

A continuació es presenta la 

Model de dia ordinari 

Consum Total Diari 

Peça de consum màxim

Consum Peça màxim 

Demanda màxima de potència instal·

 

Model de dia tallers 

Consum Total Diari 

Peça de consum màxim

Consum Peça màxim 

Demanda màxima de potència instal·lada
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Gràfic 9: Consum per peça al llarg del dia.

Gràfic 

Per veure els perfils de la resta de model de dia, veure l’annex de càlculs

A continuació es presenta la síntesi dels resultats de cada model de dia.

   

109,9214 kWh 

Peça de consum màxim Cuina  

38,4131 kWh 

Demanda màxima de potència instal·lada 19,394 kW 

  

118,376 kWh 

Peça de consum màxim Cuina  

38,4131 kWh 

Demanda màxima de potència instal·lada 24,0357 kW 

Peça
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: Consum per peça al llarg del dia. 

 

Gràfic 10: Ús de potència. 

 

veure l’annex de càlculs. 

de cada model de dia. 
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Model de dia sala d'actes

Consum Total Diari 

Peça de consum màxim

Consum Peça màxim 

Demanda màxima de potència instal·lada

 

Model nocturn 

Consum Total Diari 

Peça de consum màxim

Consum Peça màxim 

Demanda màxima de potència instal·lada

 

Consum bloc masovers

Consum Total Diari 

Peça de consum màxim

Consum Peça màxim 

 

En els quals podem observar com a consum diari màxim el del dia de tallers amb 

kWh. No obstant això els altres dos models de dia no són molt diferents amb 109 i 116 

kWh. La potència pic demandada és de 

això pot ser degut al fet que és on hi 2 dels aparells de més consum de l’escola com són 

el forn i el rentaplats i al fet que la càmera frigorífica està connectada permanentment.

Aquests perfils dona al cap de l’any

Curs Escolar 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre 

Gener 

Febrer 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Total any 
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Model de dia sala d'actes   

116,73 kWh 

Peça de consum màxim Cuina  

38,41 kWh 

màxima de potència instal·lada 18,02 kW 

  

38,35 kWh 

Peça de consum màxim Cuina  

16,81 kWh 

Demanda màxima de potència instal·lada 14,73 kW 

Consum bloc masovers   

14,44 kWh 

de consum màxim Lavabo  

5,85 kWh 

En els quals podem observar com a consum diari màxim el del dia de tallers amb 

No obstant això els altres dos models de dia no són molt diferents amb 109 i 116 

kWh. La potència pic demandada és de 24 kW. La peça que més consumeix és la cuina, i 

això pot ser degut al fet que és on hi 2 dels aparells de més consum de l’escola com són 

l forn i el rentaplats i al fet que la càmera frigorífica està connectada permanentment.

Aquests perfils dona al cap de l’any, aplicant els models de mesos el següent resultat:

dies Consum kWh/més

30 3348,2

31 3458,15

30 3348,228

31 3458,15

31 3458,15

28 3128,3

31 3458,15

30 3348,2

31 3458,15

30 3348,2

31 181,4

31 181,4

 34174,97

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

En els quals podem observar com a consum diari màxim el del dia de tallers amb 118 

No obstant això els altres dos models de dia no són molt diferents amb 109 i 116 

La peça que més consumeix és la cuina, i 

això pot ser degut al fet que és on hi 2 dels aparells de més consum de l’escola com són 

l forn i el rentaplats i al fet que la càmera frigorífica està connectada permanentment. 

el següent resultat: 

Consum kWh/més 

3348,23 kWh 

3458,15 kWh 

3348,228 kWh 

3458,15 kWh 

3458,15 kWh 

3128,39 kWh 

3458,15 kWh 

3348,23 kWh 

3458,15 kWh 

3348,23 kWh 

181,46 kWh 

181,46 kWh 

34174,97 kWh/any 
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Superfície total ocupada

Relació consum per superfície i any

Relació potència instal·lada per superfície

 

Per a avaluar el consum de l’escola 

superfície ocupada i potència

sobre el seu valor relatiu, 

instal·lacions d’estiu (sense comptar amb calefacció) i 

interpolem: 

Referencia 

escoles de la 

UPC 

EUPB

Relació W/m2 
(estiu) 

39,99

Relació 
kWh/m2·any 

58,78

 

La xifra obtinguda és 18 superior a la actual de 14. No obstant això, hem de tenir en 

compte en quin entorn s’està construint el nostre projecte i veure que la xifra obtinguda 

no és ni la meitat del que li correspondria a Catalunya. Per tant es procedirà a reduir el 

                                                          
1 Font: AlbertCuchí Burgos i Fabian López Plaza.  Indicadores de consumo energético de las edificaciones de la 
UPC. Veure annex de càlculs per més detalls.
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Superfície total ocupada  2473,56

Relació consum per superfície i any  13,8

instal·lada per superfície  

Per a avaluar el consum de l’escola es farà servir els paràmetres de consum per 

potència instal·lada per superfície ocupada. Per tenir una referència 

sobre el seu valor relatiu, prenem les dades d’altres escoles de la UPC de l

d’estiu (sense comptar amb calefacció) i es calcula una línea de regressió i 

Taula 7: Taula d’interpolació a partir d’altres escoles de la UPC

EUPB ETSAB ETSAV CAMPUS 

NORD - 

C3 

CAMPUS 

NORD - 

D4 

39,99 57,41 48,43 70,07 77,36 

58,78 116,3 173,51 173,75 139,38 

Gràfic 11: Obtenció de la línia de regressió a partir d’altres escoles de la UPC.

és 18 superior a la actual de 14. No obstant això, hem de tenir en 

compte en quin entorn s’està construint el nostre projecte i veure que la xifra obtinguda 

no és ni la meitat del que li correspondria a Catalunya. Per tant es procedirà a reduir el 

                   
AlbertCuchí Burgos i Fabian López Plaza.  Indicadores de consumo energético de las edificaciones de la 

Veure annex de càlculs per més detalls. 

y = 2,260x 

20 30 40 50 60 70

Potencia instal·lada (W/m2)

Interpolació Consum - Superfície
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2473,56 m2 

13,82 kWh/m2·any 

9,72 W/m2 

els paràmetres de consum per 

Per tenir una referència 

les dades d’altres escoles de la UPC de les 

una línea de regressió i 

: Taula d’interpolació a partir d’altres escoles de la UPC1. 

CAMPUS 

NORD - 

A6 

Escola 

Rural 

BF 

 27,49 9,7 

 41,24 18,235 

: Obtenció de la línia de regressió a partir d’altres escoles de la UPC. 

 

és 18 superior a la actual de 14. No obstant això, hem de tenir en 

compte en quin entorn s’està construint el nostre projecte i veure que la xifra obtinguda 

no és ni la meitat del que li correspondria a Catalunya. Per tant es procedirà a reduir el 

AlbertCuchí Burgos i Fabian López Plaza.  Indicadores de consumo energético de las edificaciones de la 

y = 2,260x - 3,687

80 90
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consum ja que a les escoles catalanes no s’hi aplica un pla d’estalvi energètic integral i 

l’energia és obtinguda de la xarxa, no d’una instal·lació autònoma fotovoltaica com es 

veurà més endavant, on cada kW té un alt cost d’instal·lació relatiu i és un sistema m

més fràgil i susceptible a tenir un gran nombre de fallades, ja que té més punts febles

com es veurà més endavant

6.4.2. Resultat de les iteracions

Per reduir el consum es prendran les següents mesures:

� Eliminació de càrregues que siguin prescindibles.

� Reducció dels coeficients d’ús horari.

� Reducció de les franges horàries d’ús de les peces.

� No s’ha d’aplicar una restricció que 

poden modificar les variables que es creguin prescindibles.

Després de diverses iterac

modificacions: 

� La primera mesura a adoptar és la 

aparells de consum. Passem del 0,5 a 0,15. Això vol dir que només un 1

l’edifici pot utilitzar tot

aparells de consum han de ser com a màxim de 60W. Aquest factor s’ha reduït al 

mínim ja que és el que consumeix la major potència pel fet de ser a totes les 

peces de l’edifici i a totes les franges horà

o no planificat.

� La segona mesura ha estat la supressió del forn elèctric. Era l’aparell de més 

consum de l’escola amb 10.000 W i 1 hora de consum diari. Havent

microones i cuina, el fa prescindible.

� Seguidament s’ha eliminat el soldador d’arc elèctric que era el 2n aparell amb 

més consum 

soldadors de flama que consumeixen gas, en el cas que sigui indispensable fer 

docència amb un soldador.

� La quarta mesu

més consum: 3400 W. Rentar els plats a mà, pot formar part de l’àpat i dins el 
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a que a les escoles catalanes no s’hi aplica un pla d’estalvi energètic integral i 

l’energia és obtinguda de la xarxa, no d’una instal·lació autònoma fotovoltaica com es 

veurà més endavant, on cada kW té un alt cost d’instal·lació relatiu i és un sistema m

més fràgil i susceptible a tenir un gran nombre de fallades, ja que té més punts febles

com es veurà més endavant. 

Resultat de les iteracions 

Per reduir el consum es prendran les següents mesures: 

Eliminació de càrregues que siguin prescindibles. 

ció dels coeficients d’ús horari. 

Reducció de les franges horàries d’ús de les peces. 

No s’ha d’aplicar una restricció que limiti del ritme de vida de l’escola. Només es 

poden modificar les variables que es creguin prescindibles. 

Després de diverses iteracions, variant les variables en joc, s’han adoptat les seg

La primera mesura a adoptar és la reducció del coeficient d’ús horari dels 

de consum. Passem del 0,5 a 0,15. Això vol dir que només un 1

l’edifici pot utilitzar tot el consum destinat a aparells de consum o bé que els 

aparells de consum han de ser com a màxim de 60W. Aquest factor s’ha reduït al 

mínim ja que és el que consumeix la major potència pel fet de ser a totes les 

peces de l’edifici i a totes les franges horàries i també pel seu caràcter ocasional 

o no planificat. 

La segona mesura ha estat la supressió del forn elèctric. Era l’aparell de més 

consum de l’escola amb 10.000 W i 1 hora de consum diari. Havent

microones i cuina, el fa prescindible. 

ent s’ha eliminat el soldador d’arc elèctric que era el 2n aparell amb 

 de l’escola amb 6100 W. Com a substitut es poden buscar 

soldadors de flama que consumeixen gas, en el cas que sigui indispensable fer 

docència amb un soldador. 

La quarta mesura ha estat eliminar el rentavaixelles, que era el 3r aparell amb 

més consum: 3400 W. Rentar els plats a mà, pot formar part de l’àpat i dins el 
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a que a les escoles catalanes no s’hi aplica un pla d’estalvi energètic integral i 

l’energia és obtinguda de la xarxa, no d’una instal·lació autònoma fotovoltaica com es 

veurà més endavant, on cada kW té un alt cost d’instal·lació relatiu i és un sistema molt 

més fràgil i susceptible a tenir un gran nombre de fallades, ja que té més punts febles 

limiti del ritme de vida de l’escola. Només es 

variables en joc, s’han adoptat les següents 

reducció del coeficient d’ús horari dels 

de consum. Passem del 0,5 a 0,15. Això vol dir que només un 15% de 

el consum destinat a aparells de consum o bé que els 

aparells de consum han de ser com a màxim de 60W. Aquest factor s’ha reduït al 

mínim ja que és el que consumeix la major potència pel fet de ser a totes les 

ries i també pel seu caràcter ocasional 

La segona mesura ha estat la supressió del forn elèctric. Era l’aparell de més 

consum de l’escola amb 10.000 W i 1 hora de consum diari. Havent-hi forn 

ent s’ha eliminat el soldador d’arc elèctric que era el 2n aparell amb 

de l’escola amb 6100 W. Com a substitut es poden buscar 

soldadors de flama que consumeixen gas, en el cas que sigui indispensable fer 

ra ha estat eliminar el rentavaixelles, que era el 3r aparell amb 

més consum: 3400 W. Rentar els plats a mà, pot formar part de l’àpat i dins el 
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concepte pedagògic dels dinars d’aquesta escola, a part d’aprendre bons hàbits 

alimentaris, també s’hi poden ap

� Finalment un altre focus elevat de consum és la lluminària del vestíbul, que 

malgrat tenir làmpades eficients lumínicament, és molt gran per mantenir

una il·luminància constant en tota l’extensió. Se n’ha reduït el coefic

horari a 0,25. 

Després d’aplicar aquestes mesures aquesta és la variació del perfil de demanda del 

model ordinari. 
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concepte pedagògic dels dinars d’aquesta escola, a part d’aprendre bons hàbits 

alimentaris, també s’hi poden aprendre hàbits d’ordre i neteja.

n altre focus elevat de consum és la lluminària del vestíbul, que 

malgrat tenir làmpades eficients lumínicament, és molt gran per mantenir

una il·luminància constant en tota l’extensió. Se n’ha reduït el coefic

 

Després d’aplicar aquestes mesures aquesta és la variació del perfil de demanda del 

Gràfic 12: Gràfic del perfil de consum
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I els resultats finals per cada model de dia són els següents:

Consum energètic 

Consum diari ordinari 

Consum diari d'un dia amb ús dels tallers

Consum d'un dia amb ús de 

Consum d'una nit d'ús nocturn de l'escola

Consum només vivenda dels masovers

 

Ús de potència simultània

Potència màxima dia diari ordinari

Potència màxima dia amb ús dels tallers

Potència màxima dia amb ús de la sala d'actes

Potència màxima nit d'ús nocturn de l'escola

Potència Màxima requerida al més

 

I els resultats anuals aplicant els models de més queden així:
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Gràfic 

I els resultats finals per cada model de dia són els següents: 

kWh/dia 

 77,82 

Consum diari d'un dia amb ús dels tallers 82,18 

Consum d'un dia amb ús de la sala d'actes 87,34 

Consum d'una nit d'ús nocturn de l'escola 30,65 

Consum només vivenda dels masovers 5,51 

potència simultània kW 

diari ordinari 

 

19,90 

dia amb ús dels tallers 19,71 

amb ús de la sala d'actes 18,02 

nit d'ús nocturn de l'escola 14,73 

Potència Màxima requerida al més 19,90 

I els resultats anuals aplicant els models de més queden així: 
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30 2398,43 

31 2476,25 

30 2398,43 

11 -
12

12 -
13 

13 -
14 

14 -
15 

15 -
16 

16 -
17

17 -
18

18 -
19

19 -
20 

20 -
21 

21 -
22 

22 -
23 

23 -
00

00 -
01 

01 -
02 

Interval horari

Ús simultani de potencia. Model dia ordinari

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

Gràfic 14: Ús de potència. 
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Desembre 

Gener 

Febrer 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Total any 

Superfície total utilitzada

Relació consum per superfície i any

Relació potència instal·lada per 
superfície 

 

Es pot veure que s’ha aconseguit reduir el 

reducció del 28%. També s’ha reduït 

tallers de 118 a 82 kWh una reducció del 

superfície ha disminuït de 

28,15%. 

Cal també esmentar els resultats de

Sumant els consums de lluminària del model de dia ordinari, fent ús dels règims 

establerts de règim nocturn i diürn, s’ha obtingut un consum de 

Després s’ha calculat sense fer ús del règim de llum diürna, és a dir il

amb l’encesa nocturna i s’ha obtingut un consum de 

Això significa un estalvi de energètic del 

Els resultats es donen com a satisfactoris per poder passar a la següent part de l’estudi 

prenent com a dades les obtingudes en aquesta. 

6.5. CONSCIENCIACIÓ I 

La gestió energètica s’ha assolit numèricament, però es basa en consideracions com els 

temps de consum de les càrregues que són difícils de dur a la pràctica i més a un país on 

no hi ha hàbit d’estalvi energètic, principalment per que tampoc hi ha hàbit de consum 

energètic. D’altra banda, crear aquests hàbits no és gens senzill ja que hi ha m
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31 2476,25 

31  2476,25

28  2242,79

31  2476,25

30  2398,43

31  2476,25

30  2398,43

31  170,89

31  170,89

  24559,52

Superfície total utilitzada   2473,56

Relació consum per superfície i any   9,93

Relació potència instal·lada per   
7,97

veure que s’ha aconseguit reduir el consum del dia ordinari de 109 a 7

També s’ha reduït el consum màxim que era el consum del dia de 

kWh una reducció del 30,5%. I finalment el rati de consum anual per 

superfície ha disminuït de 13,82 a 9,93 kWh/m2·any, que significa una reducció del 

Cal també esmentar els resultats de l’estudi d’estalvi lumínic. 

els consums de lluminària del model de dia ordinari, fent ús dels règims 

establerts de règim nocturn i diürn, s’ha obtingut un consum de 28,42 kWh

Després s’ha calculat sense fer ús del règim de llum diürna, és a dir il

amb l’encesa nocturna i s’ha obtingut un consum de 46,64 kWh. 

Això significa un estalvi de energètic del 39% en despesa de il·luminació.

Els resultats es donen com a satisfactoris per poder passar a la següent part de l’estudi 

prenent com a dades les obtingudes en aquesta.  

NSCIENCIACIÓ I MESURES D’ÚS 

La gestió energètica s’ha assolit numèricament, però es basa en consideracions com els 

emps de consum de les càrregues que són difícils de dur a la pràctica i més a un país on 

no hi ha hàbit d’estalvi energètic, principalment per que tampoc hi ha hàbit de consum 

energètic. D’altra banda, crear aquests hàbits no és gens senzill ja que hi ha m

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

2476,25  

2242,79  

2476,25  

2398,43  

2476,25  

2398,43  

170,89  

170,89  

24559,52 kWh/any 

2473,56 m2 

9,93 kWh/m2·any 

7,97 W/m2 

de 109 a 78 kWh, una 

que era el consum del dia de 

. I finalment el rati de consum anual per 

, que significa una reducció del 

els consums de lluminària del model de dia ordinari, fent ús dels règims 

28,42 kWh. 

Després s’ha calculat sense fer ús del règim de llum diürna, és a dir il·luminant sempre 

en despesa de il·luminació. 

Els resultats es donen com a satisfactoris per poder passar a la següent part de l’estudi 

La gestió energètica s’ha assolit numèricament, però es basa en consideracions com els 

emps de consum de les càrregues que són difícils de dur a la pràctica i més a un país on 

no hi ha hàbit d’estalvi energètic, principalment per que tampoc hi ha hàbit de consum 

energètic. D’altra banda, crear aquests hàbits no és gens senzill ja que hi ha molta 
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diferència entre la mentalitat que s’ha aplicat a la realització d’aquest estudi i la 

mentalitat dels habitants de Burkina on l’estalvi

Per ajudar doncs a conscienciar els usuaris de l’escola a fer

establert, es proposen una sèrie de mesures, que son totalment modificables si a la 

pràctica es veu que no tenen sentit o son millorables.

- Interruptors etiquetats

Per a que es duguin a terme les enceses

diürn i nocturn, es proposa que es controli des de 2 interruptors 

respectivament, que estiguin a l’abast més immediat des usuaris, per exemple 

als marcs de les portes o la primera paret que hi hagi en obrir la porta

d’enceses i interruptors poden ser en un quadre de comandament o un armari. 

Els 2 interruptors principals han d’estar etiquetats de forma gràfica que faci 

entenedor quan és l’ús de cadascun. Per exemple poden ser de color clar i color 

fosc indicant nit i dia o altres representacions més artístiques, però efectives.

- Informació i recordatoris gràfics 

Col·locar cartells explicatius ja sigui escrits o gràfics sobre l’ús de cada

aparell. Es pot col·locar un cartell que indiqui l’horari d’ús

aparell. També es poden col·locar icones representatives de la càrrega que pot 

ser connectada a cada endoll. Per exemple l’endoll destinat al forn microones 

pot estar senyalitzat amb una representació de l’aparell mateix, o

dels ordinadors també poden tenir una icona dels mateixos. Amb aquesta última 

mesura s’evita que es connectin aparells de consum a l’endoll d’altres aparells ja 

estipulats i al mateix temps que es connectin més aparells a altres endolls dels 

que estan estipula

endolls destinats a aparells de consum.

- Un sol endoll 

Pel que fa al taller, 

també és el bloc en què l’incompliment de l’ús establert 

conseqüències, per ser el que conté les càrregues amb més consum.

L’ús que s’hi ha establert, només permet connectar cadascuna 

individualment

la pràctica demostr
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diferència entre la mentalitat que s’ha aplicat a la realització d’aquest estudi i la 

mentalitat dels habitants de Burkina on l’estalvi de temps no és cap prioritat.

Per ajudar doncs a conscienciar els usuaris de l’escola a fer-ne l’ús que aquí s’ha 

stablert, es proposen una sèrie de mesures, que son totalment modificables si a la 

pràctica es veu que no tenen sentit o son millorables. 

etiquetats 

que es duguin a terme les enceses de il·luminació calculades per al règim 

diürn i nocturn, es proposa que es controli des de 2 interruptors 

respectivament, que estiguin a l’abast més immediat des usuaris, per exemple 

als marcs de les portes o la primera paret que hi hagi en obrir la porta

d’enceses i interruptors poden ser en un quadre de comandament o un armari. 

Els 2 interruptors principals han d’estar etiquetats de forma gràfica que faci 

entenedor quan és l’ús de cadascun. Per exemple poden ser de color clar i color 

ant nit i dia o altres representacions més artístiques, però efectives.

Informació i recordatoris gràfics  

Col·locar cartells explicatius ja sigui escrits o gràfics sobre l’ús de cada

aparell. Es pot col·locar un cartell que indiqui l’horari d’ús

aparell. També es poden col·locar icones representatives de la càrrega que pot 

ser connectada a cada endoll. Per exemple l’endoll destinat al forn microones 

pot estar senyalitzat amb una representació de l’aparell mateix, o

ordinadors també poden tenir una icona dels mateixos. Amb aquesta última 

mesura s’evita que es connectin aparells de consum a l’endoll d’altres aparells ja 

estipulats i al mateix temps que es connectin més aparells a altres endolls dels 

que estan estipulats. També es pot recordar quin consum i temps admeten els 

endolls destinats a aparells de consum. 

 

Pel que fa al taller, és el bloc que té les restriccions més restrictives i complexes, 

també és el bloc en què l’incompliment de l’ús establert 

conseqüències, per ser el que conté les càrregues amb més consum.

L’ús que s’hi ha establert, només permet connectar cadascuna 

individualment. Per assegurar que aquesta mesura es du a terme, en el cas que 

la pràctica demostri que no és realitzable, es proposa que al taller només hi hagi 
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diferència entre la mentalitat que s’ha aplicat a la realització d’aquest estudi i la 

no és cap prioritat. 

ne l’ús que aquí s’ha 

stablert, es proposen una sèrie de mesures, que son totalment modificables si a la 

de il·luminació calculades per al règim 

diürn i nocturn, es proposa que es controli des de 2 interruptors 

respectivament, que estiguin a l’abast més immediat des usuaris, per exemple 

als marcs de les portes o la primera paret que hi hagi en obrir la porta. La resta 

d’enceses i interruptors poden ser en un quadre de comandament o un armari. 

Els 2 interruptors principals han d’estar etiquetats de forma gràfica que faci 

entenedor quan és l’ús de cadascun. Per exemple poden ser de color clar i color 

ant nit i dia o altres representacions més artístiques, però efectives. 

Col·locar cartells explicatius ja sigui escrits o gràfics sobre l’ús de cada càrrega o 

aparell. Es pot col·locar un cartell que indiqui l’horari d’ús de cada peça o 

aparell. També es poden col·locar icones representatives de la càrrega que pot 

ser connectada a cada endoll. Per exemple l’endoll destinat al forn microones 

pot estar senyalitzat amb una representació de l’aparell mateix, o els endolls 

ordinadors també poden tenir una icona dels mateixos. Amb aquesta última 

mesura s’evita que es connectin aparells de consum a l’endoll d’altres aparells ja 

estipulats i al mateix temps que es connectin més aparells a altres endolls dels 

També es pot recordar quin consum i temps admeten els 

és el bloc que té les restriccions més restrictives i complexes, 

també és el bloc en què l’incompliment de l’ús establert tindria pitjors 

conseqüències, per ser el que conté les càrregues amb més consum. 

L’ús que s’hi ha establert, només permet connectar cadascuna de les màquines 

. Per assegurar que aquesta mesura es du a terme, en el cas que 

i que no és realitzable, es proposa que al taller només hi hagi 
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1 endoll per a connectar totes les màquines, a part de l’endoll dels aparells de 

consum. Aquests dos endolls estaran diferenciats per una icona o cartell. El que 

es pretén és que per utilitzar

usant prèviament.

- Interruptors commutats inversament

Per assegurar que no es fa ús 

cas del bloc de la sala d’actes que no pot funcionar simultàniament amb la

cuina, ni els tallers, e

inversament d’un bloc a un altre. D’aquesta manera si hi ha activitat al bloc de 

tallers, la commutació inversa al bloc de teatre, deixaria les seves instal·lacions 

en circuit obert fins que no es tanqués l’interruptor general del bloc de tallers. 

De la mateixa manera es pot aplicar amb l’aula d’informàtica, fent que si les les 

aules 1,2 i 3 són obertes alhora, no es pugui tancar el circuit. Igualment amb la 

sala d’actes i el bloc 

informàtica i col·loqui.

- Interruptors temporitzats

Per assegurar que les lluminàries de peces com els lavabos o el vestíbul són 

enceses els minuts que els correspon que són 10 minuts els labavos i 15 mi

per hora al vestíbul, es proposa instal·lar

s’apaguin al cap d’un interval de temps de l’ordre de 2 minuts. Al ser peces de 

pas, és a dir que no s’hi du a terme cap activitat, l’estona que hi pugui estar un 

usuari pot ser de l’ordre de la temporització o d’un parell de múltiples com a 

màxim. El fet de ser de pas afavoreix els descuits d’apagar la lluminària. 

D’aquesta manera s’assegura que restarà oberta un temps de l’ordre de 

l’estipulat o de uns pocs múltiples.

A través d’aquestes mesures, es pretén crear una conscienciació als usuaris. En el fet 

d’haver de respectar les pautes d’estalvi d’una forma assistida, s’espera que vagi sorgint 

una conscienciació del preu que té l’energia

que al cap de pocs cursos, puguin reduir
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1 endoll per a connectar totes les màquines, a part de l’endoll dels aparells de 

consum. Aquests dos endolls estaran diferenciats per una icona o cartell. El que 

es pretén és que per utilitzar 1 màquina s’hagi de desconnectar la

usant prèviament. 

Interruptors commutats inversament 

Per assegurar que no es fa ús simultani de dues o més peces o blocs, 

cas del bloc de la sala d’actes que no pot funcionar simultàniament amb la

cuina, ni els tallers, es proposa la instal·lació de interruptors commutats 

inversament d’un bloc a un altre. D’aquesta manera si hi ha activitat al bloc de 

tallers, la commutació inversa al bloc de teatre, deixaria les seves instal·lacions 

rt fins que no es tanqués l’interruptor general del bloc de tallers. 

De la mateixa manera es pot aplicar amb l’aula d’informàtica, fent que si les les 

aules 1,2 i 3 són obertes alhora, no es pugui tancar el circuit. Igualment amb la 

sala d’actes i el bloc d’aules i la combinació dels tallers i les aules 

informàtica i col·loqui. 

Interruptors temporitzats 

Per assegurar que les lluminàries de peces com els lavabos o el vestíbul són 

enceses els minuts que els correspon que són 10 minuts els labavos i 15 mi

per hora al vestíbul, es proposa instal·lar-hi interruptors temporitzats

s’apaguin al cap d’un interval de temps de l’ordre de 2 minuts. Al ser peces de 

pas, és a dir que no s’hi du a terme cap activitat, l’estona que hi pugui estar un 

ser de l’ordre de la temporització o d’un parell de múltiples com a 

màxim. El fet de ser de pas afavoreix els descuits d’apagar la lluminària. 

D’aquesta manera s’assegura que restarà oberta un temps de l’ordre de 

l’estipulat o de uns pocs múltiples. 

és d’aquestes mesures, es pretén crear una conscienciació als usuaris. En el fet 

d’haver de respectar les pautes d’estalvi d’una forma assistida, s’espera que vagi sorgint 

una conscienciació del preu que té l’energia i el seu estalvi. D’aquesta manera s’es

que al cap de pocs cursos, puguin reduir-se les mesures d’estalvi. 
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1 endoll per a connectar totes les màquines, a part de l’endoll dels aparells de 

consum. Aquests dos endolls estaran diferenciats per una icona o cartell. El que 

1 màquina s’hagi de desconnectar la que s’estava 

peces o blocs, com és el 

cas del bloc de la sala d’actes que no pot funcionar simultàniament amb la 

interruptors commutats 

inversament d’un bloc a un altre. D’aquesta manera si hi ha activitat al bloc de 

tallers, la commutació inversa al bloc de teatre, deixaria les seves instal·lacions 

rt fins que no es tanqués l’interruptor general del bloc de tallers. 

De la mateixa manera es pot aplicar amb l’aula d’informàtica, fent que si les les 

aules 1,2 i 3 són obertes alhora, no es pugui tancar el circuit. Igualment amb la 

d’aules i la combinació dels tallers i les aules 2,3, 

Per assegurar que les lluminàries de peces com els lavabos o el vestíbul són 

enceses els minuts que els correspon que són 10 minuts els labavos i 15 minuts 

hi interruptors temporitzats que 

s’apaguin al cap d’un interval de temps de l’ordre de 2 minuts. Al ser peces de 

pas, és a dir que no s’hi du a terme cap activitat, l’estona que hi pugui estar un 

ser de l’ordre de la temporització o d’un parell de múltiples com a 

màxim. El fet de ser de pas afavoreix els descuits d’apagar la lluminària. 

D’aquesta manera s’assegura que restarà oberta un temps de l’ordre de 

és d’aquestes mesures, es pretén crear una conscienciació als usuaris. En el fet 

d’haver de respectar les pautes d’estalvi d’una forma assistida, s’espera que vagi sorgint 

i el seu estalvi. D’aquesta manera s’espera 
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7. COBERTURA ENERGÈTICA

L’objecte d’aquest estudi és avaluar la cobertura energètica a partir d’energia sol

fotovoltaica. No obstant, l’

a la regió que són: 

� Connexió directa a la xarxa. A Bobo Dioulasso hi ha xarxa 

qual s’hi poden connectar la majoria d’aparells europeus. Malgrat tot, és una 

xarxa molt irregular, on els talls de llum són diaris, fet que d

tensió de la xarxa i que pot perjudicar aparells com els ordinadors. Per 

contrarestar aquest efecte hom té grups auxiliars d’energia o 

els aparells sensibles 

d’alimentació 

estudi, la xarxa compleix el requisit econòmic, 

mediambiental ni el didàctic. L’energia d’aquell país és principalment tèrmica

hidràulica, que vol dir que el consum 

combustible i generarà contaminació i residus. Des del punt de vista didàctic no 

es mostra el procés de generació d’energia, en el fet que aquesta prové d’uns 

cables públics i no se’n veu la font. Tampoc 

responsable del seu consum com ho seria en un grup autònom on cal considerar 

el que consumirà cada càrrega a l’hora de posar

l’estudi econòmic 

Pels motius citats anteriorment no es considerarà 

si no és com a font energètica auxiliar.

� Grup electrogen. Hi ha edificis 

amb un grup electrogen que subministri tota l’energia. Aquest

econòmicament no és assumible per un projecte de desenvolupament, no tant 

per la inversió inicial, sinó per el preu del kWh que en resulta el qual va 

totalment lligat al preu del combustible. També és una opció 

mediambientalment poc respectuo

genera contaminació atmosfèrica i 

tampoc compleix el requeriment 

energia a partir de 

aquest no és el model d’escola de desenvolupament que es vol transmetre.

� Instal·lació fotovoltaica autònoma. Una alternativa molt 

l’oest és el subministrament a partir de plaques fotovoltaiques. 
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COBERTURA ENERGÈTICA 

L’objecte d’aquest estudi és avaluar la cobertura energètica a partir d’energia sol

fotovoltaica. No obstant, l’opció solar es contrastarà amb les alternatives

Connexió directa a la xarxa. A Bobo Dioulasso hi ha xarxa a 220 V i 50 Hz a la 

s’hi poden connectar la majoria d’aparells europeus. Malgrat tot, és una 

xarxa molt irregular, on els talls de llum són diaris, fet que dona inestabilitat a la 

tensió de la xarxa i que pot perjudicar aparells com els ordinadors. Per 

contrarestar aquest efecte hom té grups auxiliars d’energia o 

sensibles a les irregularitats de tensió a un SAI (sistema 

ció ininterrompuda). Dels tres requisits que s’avaluaran en aquest 

estudi, la xarxa compleix el requisit econòmic, no ho fa però, amb

mediambiental ni el didàctic. L’energia d’aquell país és principalment tèrmica

, que vol dir que el consum de l’escola serà en última instància de 

combustible i generarà contaminació i residus. Des del punt de vista didàctic no 

es mostra el procés de generació d’energia, en el fet que aquesta prové d’uns 

cables públics i no se’n veu la font. Tampoc implica que 

responsable del seu consum com ho seria en un grup autònom on cal considerar 

el que consumirà cada càrrega a l’hora de posar-la en marxa. Més endavant a 

l’estudi econòmic punt X.X es contrastarà aquesta opció respecte 

us citats anteriorment no es considerarà l’opció de connexió a la xarxa 

si no és com a font energètica auxiliar. 

Grup electrogen. Hi ha edificis en què s’opta per tenir una instal·lació aut

amb un grup electrogen que subministri tota l’energia. Aquest

econòmicament no és assumible per un projecte de desenvolupament, no tant 

per la inversió inicial, sinó per el preu del kWh que en resulta el qual va 

totalment lligat al preu del combustible. També és una opció 

mediambientalment poc respectuosa, ja que consumeix combustibles fòssils, 

genera contaminació atmosfèrica i emet CO2. Des del punt de vista didàctic 

tampoc compleix el requeriment donat que transmet el concepte de 

a partir de consumir-ne de fòssil i generar les pertinent

no és el model d’escola de desenvolupament que es vol transmetre.

Instal·lació fotovoltaica autònoma. Una alternativa molt emprada

l’oest és el subministrament a partir de plaques fotovoltaiques. 
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L’objecte d’aquest estudi és avaluar la cobertura energètica a partir d’energia solar 

opció solar es contrastarà amb les alternatives més freqüents 

a 220 V i 50 Hz a la 

s’hi poden connectar la majoria d’aparells europeus. Malgrat tot, és una 

ona inestabilitat a la 

tensió de la xarxa i que pot perjudicar aparells com els ordinadors. Per 

contrarestar aquest efecte hom té grups auxiliars d’energia o bé es connecten 

a un SAI (sistema 

Dels tres requisits que s’avaluaran en aquest 

no ho fa però, amb el 

mediambiental ni el didàctic. L’energia d’aquell país és principalment tèrmica i 

de l’escola serà en última instància de 

combustible i generarà contaminació i residus. Des del punt de vista didàctic no 

es mostra el procés de generació d’energia, en el fet que aquesta prové d’uns 

que l’escola sigui 

responsable del seu consum com ho seria en un grup autònom on cal considerar 

la en marxa. Més endavant a 

arà aquesta opció respecte a les altres. 

opció de connexió a la xarxa 

s’opta per tenir una instal·lació autònoma 

amb un grup electrogen que subministri tota l’energia. Aquesta opció però, 

econòmicament no és assumible per un projecte de desenvolupament, no tant 

per la inversió inicial, sinó per el preu del kWh que en resulta el qual va 

totalment lligat al preu del combustible. També és una opció 

sa, ja que consumeix combustibles fòssils, 

. Des del punt de vista didàctic 

el concepte de generar 

i generar les pertinents emissions, i 

no és el model d’escola de desenvolupament que es vol transmetre. 

emprada a l’Àfrica de 

l’oest és el subministrament a partir de plaques fotovoltaiques. Aquesta opció 
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compleix amb el requisit didàctic i mediambientalment net. 

requisit didàctic ja que mostra un model en que l’

sense consumir recursos ni generar residus a partir del sol. Compleix amb el 

requisit mediambiental, 

requisit econòmic, una instal

inicial, però que pot ser amortitzada en el temps i no hi ha costos d’explotació 

tret de les despeses de manteniment. L’estalvi econòmic

kWh es determinarà a l’estudi econòmic.

Així doncs es selecciona l’opció d’una instal·lació fotovoltaica autònoma, per a ser 

avaluada com a cobertura energètica, ja que és la que compleix més requisits.

7.1. CONSIDERACIONS I CÀLC

Per calcular quina energia ens pot aportar la instal·lació, abans cal saber quina energia 

podem obtenir del sol. 

clima local presenta opacitat als raigs solars per núvols, con

suspensió com podria ser vent amb sorra del desert.

Per obtenir les dades de radiació s’ha utilitzat una aplicació informàtica que es diu 

METEONORM 5.1 de la casa 

meteorològica per ajudar al disseny d’aplicacions d’energia renovable. El programa té 

dades meteorològiques d’estacions repartides a tot el món

luminància, temperatura i força i direcció del vent en un registre mínim de 10 anys a 

cada estació. Aquest programa també permet saber les dades que no han estat 

mesurades, com la irradiació a una superfície col·locada amb una determinada inclinació 

i orientació - a partir d’ara 

coordenades en què no h

de interpolació.  

Com s’ha dit, la radiació solar pot variar

la instal·lació, però també varia a causa del moviment solar. Hi ha 

moviment anual. 

El resultat del moviment diürn és la trajectòria diària del sol d’est a oest. Si volem captar 

la radiació òptima del sol, s’ha de disposar els panells fotovoltaics perpendiculars als 

raigs del sol permanentment. La posició del sol va

instal·lar un seguidor solar (heliòstat)

heliòstat manté la superfície del mòdul perpendicular als raigs del sol al llarg del dia, 

això vol dir que es mou en els dos eixos del so
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mb el requisit didàctic i mediambientalment net. 

requisit didàctic ja que mostra un model en que l’energia pot ser generada  

sense consumir recursos ni generar residus a partir del sol. Compleix amb el 

requisit mediambiental, perquè és una energia neta i renovable. 

requisit econòmic, una instal·lació fotovoltaica requereix una gran inversió 

inicial, però que pot ser amortitzada en el temps i no hi ha costos d’explotació 

tret de les despeses de manteniment. L’estalvi econòmic que es pot obtenir per 

kWh es determinarà a l’estudi econòmic. 

ecciona l’opció d’una instal·lació fotovoltaica autònoma, per a ser 

avaluada com a cobertura energètica, ja que és la que compleix més requisits.

ONSIDERACIONS I CÀLCULS DE LA RADIACIÓ SOLAR

Per calcular quina energia ens pot aportar la instal·lació, abans cal saber quina energia 

podem obtenir del sol.  Aquesta depèn dels graus d’elevació sobre l’equador i de si el 

clima local presenta opacitat als raigs solars per núvols, contaminació o partícules en 

suspensió com podria ser vent amb sorra del desert. 

Per obtenir les dades de radiació s’ha utilitzat una aplicació informàtica que es diu 

de la casa METEOTEST i és un programa que ofereix informació 

ajudar al disseny d’aplicacions d’energia renovable. El programa té 

dades meteorològiques d’estacions repartides a tot el món: de precipitacions, radiació, 

temperatura i força i direcció del vent en un registre mínim de 10 anys a 

Aquest programa també permet saber les dades que no han estat 

com la irradiació a una superfície col·locada amb una determinada inclinació 

a partir d’ara angle d’elevació i azimut respectivament 

no hi ha cap estació de mesura, a partir d’uns potents algoritmes 

Com s’ha dit, la radiació solar pot variar en dos eixos a causa de la posició geomètrica de 

la instal·lació, però també varia a causa del moviment solar. Hi ha el movim

El resultat del moviment diürn és la trajectòria diària del sol d’est a oest. Si volem captar 

la radiació òptima del sol, s’ha de disposar els panells fotovoltaics perpendiculars als 

raigs del sol permanentment. La posició del sol varia cada hora, fet que implicaria 

instal·lar un seguidor solar (heliòstat) que en variés la orientació a cada hora

manté la superfície del mòdul perpendicular als raigs del sol al llarg del dia, 

es mou en els dos eixos del sol. Però la seva instal·lació encareix 
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mb el requisit didàctic i mediambientalment net. Compleix amb el 

energia pot ser generada  

sense consumir recursos ni generar residus a partir del sol. Compleix amb el 

neta i renovable. En referència al 

una gran inversió 

inicial, però que pot ser amortitzada en el temps i no hi ha costos d’explotació 

que es pot obtenir per 

ecciona l’opció d’una instal·lació fotovoltaica autònoma, per a ser 

avaluada com a cobertura energètica, ja que és la que compleix més requisits. 

A RADIACIÓ SOLAR 

Per calcular quina energia ens pot aportar la instal·lació, abans cal saber quina energia 

sobre l’equador i de si el 

taminació o partícules en 

Per obtenir les dades de radiació s’ha utilitzat una aplicació informàtica que es diu 

i és un programa que ofereix informació 

ajudar al disseny d’aplicacions d’energia renovable. El programa té 

de precipitacions, radiació, 

temperatura i força i direcció del vent en un registre mínim de 10 anys a 

Aquest programa també permet saber les dades que no han estat 

com la irradiació a una superfície col·locada amb una determinada inclinació 

respectivament – o a unes 

i ha cap estació de mesura, a partir d’uns potents algoritmes 

la posició geomètrica de 

el moviment diürn i el 

El resultat del moviment diürn és la trajectòria diària del sol d’est a oest. Si volem captar 

la radiació òptima del sol, s’ha de disposar els panells fotovoltaics perpendiculars als 

ria cada hora, fet que implicaria 

que en variés la orientació a cada hora. Un 

manté la superfície del mòdul perpendicular als raigs del sol al llarg del dia, 

erò la seva instal·lació encareix 
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significativament el cost total i no s’acostuma a fer si no és per instal·lacions que 

incorporin concentradors solars.

Així doncs els panells s’orienten 

que és la orientació mitja i en la que es captarà radiació més hores al dia i més potent.

L’altre eix de moviment és d’est a oest i és la trajectòria anual

les variacions de l’esfera celest

referència la Terra per observar els moviments del Sol relatius a la Terra, però en realitat 

els moviments són de la Terra en relació al Sol. 

de rotació de la Terra respecte el seu propi eix de translació la trajectòria del Sol a 

l’entorn de la Terra no segueix el pla de l’horitzó celest, sinó que que segueix el pla de 

l’eclíptica, tal com es veu a la imatge se

I com a conseqüència d’aquesta trajectòria a l’estiu el 

l’equador celest i a l’hivern el mateix però per sota. 
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significativament el cost total i no s’acostuma a fer si no és per instal·lacions que 

incorporin concentradors solars.  

Imatge 22: Heliòstat o seguidor solar de la casa Ibersolar

Així doncs els panells s’orienten en l’eix de rotació diürn del Sol, és a dir de nord a sud, ja 

que és la orientació mitja i en la que es captarà radiació més hores al dia i més potent.

L’altre eix de moviment és d’est a oest i és la trajectòria anual,  que és com s

les variacions de l’esfera celeste. L’esfera celeste és un observatori amb sistema de 

referència la Terra per observar els moviments del Sol relatius a la Terra, però en realitat 

els moviments són de la Terra en relació al Sol. A causa de la desviació de 

de rotació de la Terra respecte el seu propi eix de translació la trajectòria del Sol a 

l’entorn de la Terra no segueix el pla de l’horitzó celest, sinó que que segueix el pla de 

, tal com es veu a la imatge següent:  

Imatge 

I com a conseqüència d’aquesta trajectòria a l’estiu el Sol es veu 23,5º per sobre 

celest i a l’hivern el mateix però per sota. Des de la Terra s’observa que la 
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significativament el cost total i no s’acostuma a fer si no és per instal·lacions que 

: Heliòstat o seguidor solar de la casa Ibersolar 

 

en l’eix de rotació diürn del Sol, és a dir de nord a sud, ja 

que és la orientació mitja i en la que es captarà radiació més hores al dia i més potent. 

e és com s’anomena a 

és un observatori amb sistema de 

referència la Terra per observar els moviments del Sol relatius a la Terra, però en realitat 

de la desviació de 23,5º de l’eix 

de rotació de la Terra respecte el seu propi eix de translació la trajectòria del Sol a 

l’entorn de la Terra no segueix el pla de l’horitzó celest, sinó que que segueix el pla de 

Imatge 23: L’esfera celeste. 

 

ol es veu 23,5º per sobre 

Des de la Terra s’observa que la 
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trajectòria del sol té el punt més alt a l’estiu i que a l’hivern té el més baix tal com 

mostra la següent imatge:

Així doncs, en l’eix est -

Burkina Faso està situada entre els tròpics i l’equador, i això vol dir que malgrat ser a 

l’hemisferi nord i rebre el Sol majoritàriament pel sud com els països europeus, hi ha

una època que el rep pel nord.

Per seguir la trajectòria solar amb fidelitat caldria instal·lar un heliòstat que giraria 47º / 

360 dies = 0,13º/dia la inclinació dels panells. Però tal com s’ha dit, no s’instal·laran 

heliòstats. Així doncs es pot triar en

inclinació cada pocs períodes de temps manualment. Es fixaran dues posicions una per 

el període en que la radiació arriba per la 

sud. D’acord amb els princip

senzill i robust encara que estigui sobredimensionat. Per ajudar al canvi d’inclinació 

manual, a les estructures que suportaran els 

què cal inclinar els panells cada període.

A continuació es seleccionar

La taula següent presenta les radiacions i

en increments de 5º, en lloc d’un nombre enter de 

els principis de pedagogia i conscienciació 

de cada mes està ressaltat.
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é el punt més alt a l’estiu i que a l’hivern té el més baix tal com 

mostra la següent imatge: 

Imatge 

- oest té una trajectòria de 23,5º + 23,5º = 47º d’hivern

Burkina Faso està situada entre els tròpics i l’equador, i això vol dir que malgrat ser a 

l’hemisferi nord i rebre el Sol majoritàriament pel sud com els països europeus, hi ha

una època que el rep pel nord. 

la trajectòria solar amb fidelitat caldria instal·lar un heliòstat que giraria 47º / 

360 dies = 0,13º/dia la inclinació dels panells. Però tal com s’ha dit, no s’instal·laran 

heliòstats. Així doncs es pot triar entre una posició mitja fixa tot l’any 

ció cada pocs períodes de temps manualment. Es fixaran dues posicions una per 

en que la radiació arriba per la inclinació nord i l’altre per quan arriba per la

sud. D’acord amb els principis de pedagogia i conscienciació, es preferible fer un disseny 

senzill i robust encara que estigui sobredimensionat. Per ajudar al canvi d’inclinació 

manual, a les estructures que suportaran els panells s’indicarà quina és la posició a la 

els panells cada període. 

A continuació es seleccionaran els angles d’inclinació i els períodes que es mantindran. 

La taula següent presenta les radiacions incidents a cada mes segons l’a

en increments de 5º, en lloc d’un nombre enter de divisions de 47º, d’acord també amb 

els principis de pedagogia i conscienciació donat que és un nombre rodó.

s està ressaltat. 

 

Nord 

Trajectòria

estival
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é el punt més alt a l’estiu i que a l’hivern té el més baix tal com 

Imatge 24: Trajectòries solars. 

 

d’hivern a estiu. 

Burkina Faso està situada entre els tròpics i l’equador, i això vol dir que malgrat ser a 

l’hemisferi nord i rebre el Sol majoritàriament pel sud com els països europeus, hi ha 

la trajectòria solar amb fidelitat caldria instal·lar un heliòstat que giraria 47º / 

360 dies = 0,13º/dia la inclinació dels panells. Però tal com s’ha dit, no s’instal·laran 

mitja fixa tot l’any o canviar la 

ció cada pocs períodes de temps manualment. Es fixaran dues posicions una per 

rd i l’altre per quan arriba per la 

is de pedagogia i conscienciació, es preferible fer un disseny 

senzill i robust encara que estigui sobredimensionat. Per ajudar al canvi d’inclinació 

panells s’indicarà quina és la posició a la 

els angles d’inclinació i els períodes que es mantindran. 

s segons l’angle d’inclinació, 

divisions de 47º, d’acord també amb 

que és un nombre rodó. L’angle òptim 

Sud 

Trajectòria  

estival 

Trajectòria  

hibernal 
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Més\ 
Inclinació 

20º 
N 

15ºN 10 N 

gener 133 146 

febrer 147 158 

març 186 194 

abril 193 196 

maig 204 205 

juny 198 197 

juliol 176 176 

agost 168 169 

setembre 168 173 

octubre 156 165 

novembre 135 148 

desembre 123 137 

Total 
(kWh/m2) 

1987 2064 2127

 

A partir de la taula es veu que 

període d’inclinació nord d’abril a agost.

Per determinar l’angle de cada període s’ha sumat les radiacions dels diferents mesos de 

la mateixa inclinació en cada variació de graus fins trobar la combinació òptima.
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Taula 8: Raciació solar en kWh/m2 segons la inclinació i el m és.

10 N  5º N 3º N 0º 5º S 10º 
S 

15º 
S 

20º 
S 

25º 
S 

159 171 175 181 192 202 210 217 222

168 177 181 185 193 200 205 209 211

200 205 207 209 212 215 216 216 214

198 199 199 198 198 197 194 190 185

204 202 200 198 195 190 185 178 171

195 192 190 187 183 178 171 164 156

175 173 172 170 167 163 158 152 146

170 170 170 169 167 165 162 158 153

176 179 180 181 182 183 182 181 178

172 179 181 184 190 194 197 199 200

160 171 176 182 192 201 208 215 219

150 163 167 174 186 196 205 213 219

2127 2181 2198 2218 2257 2284 2293 2292 2274

A partir de la taula es veu que el període d’inclinació sud és de setembre a març i el 

període d’inclinació nord d’abril a agost. 

Per determinar l’angle de cada període s’ha sumat les radiacions dels diferents mesos de 

la mateixa inclinació en cada variació de graus fins trobar la combinació òptima.
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segons la inclinació i el m és. 

30º 
S 

35º 
S 

40º 
N 

222 226 229 229 

211 212 212 210 

214 211 207 201 

185 178 171 163 

171 162 152 142 

156 146 137 126 

146 138 130 121 

153 147 140 133 

178 175 170 164 

200 200 198 195 

219 223 224 225 

219 223 227 228 

2274 2241 2197 2137 

el període d’inclinació sud és de setembre a març i el 

Per determinar l’angle de cada període s’ha sumat les radiacions dels diferents mesos de 

la mateixa inclinació en cada variació de graus fins trobar la combinació òptima. 



El resultat és:  

Graus º Inclinació nord 

20 939 

15 943 

10 942 

 
Inclinació sud 

25 1463 

20 1450 

30 1470 

35 1467 

 

El perfil final de radiació és: 

Taula 9: Irradiació anual definitiva 

Resultat kWh/m2 

Gener 226 

3
0

º 
S 

Febrer 212 

Març 211 

Abril 196 

1
5

º 
N

 

Maig 205 

Juny 197 

Juliol 176 

Agost 169 

Setembre 175 

3
0

º 
S Octubre 200 

Novembre 223 

Desembre 223 

Total 2413   

 

L’energia rebuda total és major que tots els angles fixos anteriors. La radiació màxima 

era de 2293 kWh a 15º S. Amb la combinació actual ha incrementat a 2413 kWh un 

5,2%. És un increment significatiu, però no tant com per haver de considerar l’opció 

d’establir més períodes amb diferents posicions de captació. 
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S’observa que al mes d’agost hi ha una davallada important que correspon amb el pic de 

precipitacions tal com s’observa a la següent figura. 

meteorològic) No és una dada amb risc, 

model de vacances i que per tant hi ha menys demanda.

 

 

Havent decidit una orientació i inclinació dels panells i en conseqüència havent obtingut 

el perfil d’irradiació anual, es pot començar el dimensionat de la instal·lació.
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s d’agost hi ha una davallada important que correspon amb el pic de 

com s’observa a la següent figura. (veure dades completes a 

No és una dada amb risc, del moment que el més d’agost és un més amb 

model de vacances i que per tant hi ha menys demanda.  

Gràfic 15: Radiació anual en la combinació escollida contrastada amb les precipitacions

decidit una orientació i inclinació dels panells i en conseqüència havent obtingut 

el perfil d’irradiació anual, es pot començar el dimensionat de la instal·lació.
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s d’agost hi ha una davallada important que correspon amb el pic de 

(veure dades completes a annex 

el més d’agost és un més amb 

en la combinació escollida contrastada amb les precipitacions1 

 

decidit una orientació i inclinació dels panells i en conseqüència havent obtingut 

el perfil d’irradiació anual, es pot començar el dimensionat de la instal·lació. 
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7.2. DIMENSIONAT DE 

 

7.2.1. Conceptes previs d’instal·lacions fotovoltaiques

Unitats a conèixer: 

� Watt pic (Wp): 

radiació solar 

fabricants proporcionen aquesta dada amb un percentatge d’error 

normalment d’un 10% 

� Hora solar pic 

l’energia equivalent rebuda al llarg del dia expr

captar amb una irradiació pic de G

s’ha rebut 8,5 kWh/m

D’on es dedueix que n = 8,5 HSP, és a dir que les H

l’energia rebuda en un dia en kWh/m

L’avantatge d’usar aquestes dues unitats és que la potència d’un panell ve 

donada en Wp que entregarà si rep una insolació de 1 kW/m

hores equivalents a rebre 1 kW/m

per els Wp d’un panell i es pot saber l’energia que entregarà el panell al llarg del 

dia. El que equival a 

diàriament. 

� Ampere·hora (Ah)

orientativa de la capacitat d’una bateria que significaria, si fos possible, els 

amperes que pot subministrar

mateix, durant quantes hores podria subministrar  1 A. Si es 

voltatge al que està emmagatzemat es pot conèixer l’energia emmagatzemada 

en Wh. 

Elements bàsics d’una instal·lació fotovoltaica.
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DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Conceptes previs d’instal·lacions fotovoltaiques 

: Potència que té un panell fotovoltaic quan està rebent la màxima 

 en condicions estàndard, la constant GSTC = 1.000 W/m

fabricants proporcionen aquesta dada amb un percentatge d’error 

normalment d’un 10% - obtingut en unes proves normalitzades.

 (HSP): Una altra manera de mesurar la radiació diària rebuda. És 

l’energia equivalent rebuda al llarg del dia expressada en les hores que caldria 

captar amb una irradiació pic de GSTC = 1.000 W/m2. Si per exemple en un dia 

s’ha rebut 8,5 kWh/m2, l’equivalent en hores solar pic és: 

 

D’on es dedueix que n = 8,5 HSP, és a dir que les HSP tenen el mateix valor que 

l’energia rebuda en un dia en kWh/m2. 

L’avantatge d’usar aquestes dues unitats és que la potència d’un panell ve 

donada en Wp que entregarà si rep una insolació de 1 kW/m

hores equivalents a rebre 1 kW/m2, per tant es pot multiplicar les HSP d’un dia 

per els Wp d’un panell i es pot saber l’energia que entregarà el panell al llarg del 

El que equival a multiplicar directament els Wp per la radiació rebuda 

(Ah): Unitat per mesurar l’energia emmagatzemada. 

orientativa de la capacitat d’una bateria que significaria, si fos possible, els 

amperes que pot subministrar si es descarregués durant una hora o el que és el 

mateix, durant quantes hores podria subministrar  1 A. Si es 

voltatge al que està emmagatzemat es pot conèixer l’energia emmagatzemada 

Elements bàsics d’una instal·lació fotovoltaica. 
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VOLTAICA 

 

que té un panell fotovoltaic quan està rebent la màxima 

= 1.000 W/m2. Els 

fabricants proporcionen aquesta dada amb un percentatge d’error – 

obtingut en unes proves normalitzades. 

: Una altra manera de mesurar la radiació diària rebuda. És 

essada en les hores que caldria 

. Si per exemple en un dia 

SP tenen el mateix valor que 

L’avantatge d’usar aquestes dues unitats és que la potència d’un panell ve 

donada en Wp que entregarà si rep una insolació de 1 kW/m2 i les HSP és les 

tant es pot multiplicar les HSP d’un dia 

per els Wp d’un panell i es pot saber l’energia que entregarà el panell al llarg del 

multiplicar directament els Wp per la radiació rebuda 

ergia emmagatzemada. És una unitat 

orientativa de la capacitat d’una bateria que significaria, si fos possible, els 

si es descarregués durant una hora o el que és el 

mateix, durant quantes hores podria subministrar  1 A. Si es multiplica pel 

voltatge al que està emmagatzemat es pot conèixer l’energia emmagatzemada 
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� Panells fotovoltaics.

estan formats per un conjunt d

electricitat a partir de la llum que incideix sobre ells. Les cèl·lules poden ser:

o Monocristal·lines: es componen de seccions d'un únic 

(recognoscibles per la seva forma circular o hexa

o Policristal·lines: quan estan formades per petites partícules 

cristal·litzades.

o Amorfes: quan el silici no s'ha cristal·litzat. 

La seva efectivitat és major com 

pes, grossor i cost. El rendiment de 

de les últimes pot no arribar a l'1%, tanmateix el seu cost i pes és molt inferior.

El comportament elèctric d’un panell ve determinat pe
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Panells fotovoltaics. Els mòduls fotovoltaics o col·lectors solars fotovoltaics, 

estan formats per un conjunt de cel·les (cèl·lules fotovoltaiques) que produeixen 

electricitat a partir de la llum que incideix sobre ells. Les cèl·lules poden ser:

Monocristal·lines: es componen de seccions d'un únic 

(recognoscibles per la seva forma circular o hexagonal). 

Policristal·lines: quan estan formades per petites partícules 

cristal·litzades. 

Amorfes: quan el silici no s'ha cristal·litzat.  

La seva efectivitat és major com més grans són els cristalls, però també el seu 

pes, grossor i cost. El rendiment de les primeres pot assolir el 20% mentre que el 

de les últimes pot no arribar a l'1%, tanmateix el seu cost i pes és molt inferior.

Imatge 25: Mòdul de cèl·lules fotovoltaiques.

El comportament elèctric d’un panell ve determinat per la corba següent:

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

Els mòduls fotovoltaics o col·lectors solars fotovoltaics, 

e cel·les (cèl·lules fotovoltaiques) que produeixen 

electricitat a partir de la llum que incideix sobre ells. Les cèl·lules poden ser: 

Monocristal·lines: es componen de seccions d'un únic cristall de silici 

gonal).  

Policristal·lines: quan estan formades per petites partícules 

, però també el seu 

les primeres pot assolir el 20% mentre que el 

de les últimes pot no arribar a l'1%, tanmateix el seu cost i pes és molt inferior. 

: Mòdul de cèl·lules fotovoltaiques. 

 

r la corba següent: 
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on s’hi veu el comportament del panell a causa de la irradiació rebuda. 

 Les característiques d’un panell són:

o La potència

o Voltatge de màxima potència (

quan està subministrant la màxima 

o Intensitat de màxima potència (

quan està subministrant la màxim potència.

o Voltatge de buit (

rep radiació p

o Intensitat de curtcircuit (

radiació però té demanda en bornes. En el cas que la demanda no cessi, 

es pot invertir el circuit i convertir el panell en un càrrega. És una 

situació no des

l’escurçament de la vida útil del panell que

El tram constant de la corba blava mostra que per a un consum constant de 

corrent el voltatge en bornes del mòdul augmenta en funció de la irradiació 

rebuda des de la situació en què no hi ha irradiació 0V fins als 24 V 

aproximadament. Si la placa està irradiada però en disminueix el consum, el 

voltatge augmenta fins a la tensió de buit que 

la corba vermella que indica l

ICC 
IMPP 
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Gràfic 16: Exemple de corba de potència

on s’hi veu el comportament del panell a causa de la irradiació rebuda. 

Les característiques d’un panell són: 

potència pic. Els Wp explicats anteriorment. 

Voltatge de màxima potència (VMPP)- Voltatge que apareix en 

quan està subministrant la màxima potència. 

Intensitat de màxima potència (IMPP). Intensitat que entrega el panell 

quan està subministrant la màxim potència. 

Voltatge de buit (V0). És el voltatge que apareixerà en bornes, si

rep radiació però no està connectat. 

Intensitat de curtcircuit (ICC). Intensitat que entrega el panell si no rep 

radiació però té demanda en bornes. En el cas que la demanda no cessi, 

es pot invertir el circuit i convertir el panell en un càrrega. És una 

situació no desitjada tant per l’energia que es malgastarà com per 

l’escurçament de la vida útil del panell que implica. 

El tram constant de la corba blava mostra que per a un consum constant de 

corrent el voltatge en bornes del mòdul augmenta en funció de la irradiació 

rebuda des de la situació en què no hi ha irradiació 0V fins als 24 V 

aproximadament. Si la placa està irradiada però en disminueix el consum, el 

voltatge augmenta fins a la tensió de buit que val 36 V aproximadament. Seguint 

la corba vermella que indica la potència entregada pel mòdul, que és el producte 

VMPP 
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potència d’un panell fotovoltaic. 

 

on s’hi veu el comportament del panell a causa de la irradiació rebuda.  

Voltatge que apareix en bornes 

). Intensitat que entrega el panell 

És el voltatge que apareixerà en bornes, si el panell 

). Intensitat que entrega el panell si no rep 

radiació però té demanda en bornes. En el cas que la demanda no cessi, 

es pot invertir el circuit i convertir el panell en un càrrega. És una 

itjada tant per l’energia que es malgastarà com per 

El tram constant de la corba blava mostra que per a un consum constant de 

corrent el voltatge en bornes del mòdul augmenta en funció de la irradiació 

rebuda des de la situació en què no hi ha irradiació 0V fins als 24 V 

aproximadament. Si la placa està irradiada però en disminueix el consum, el 

val 36 V aproximadament. Seguint 

que és el producte 

V0 

Wp 



Estudi d’avaluació, cobertura i 

 

de la intensitat i el voltatge entregats, es veu que arriba al màxim de 230 W a la 

tensió de 27,5 V i 7,5 A. Normalment el panell té un punt de treballa de menys 

potència situat a l’esquerra del punt de mà

que el panell treballi al seu punt òptim.

Connexionat 

Per obtenir la producció d’energia desitjada s’ha de connectar els mòduls 

fotovoltaics fent combinacions amb la seva potència i voltatge de treball.

Sèrie. Connectar els mòduls en sèrie en suma els voltatges. 

Paral·lel mixt. 

cada branca fins a obtenir la potència

 

 

� Bateries. Element

diferents tipus

les de plom

característiques d’una bateria són:

o Capacitat

bateria en 

o Voltatge

les càrregues. Les mateixes càrregues, emmagatzemades a més o menys 

voltatge significa més o menys energia que tenen per entregar les 

bateries.

o Profunditat

bateria descarregada a cada cicle, menor serà la seva vida útil. Els 

fabricants especifiquen fins a quin percentatge pot descarregar cada 

cicle per el temps de vida que garanteixen.

o Resistència al ciclatge

bateria acumula cicles, disminueix la seva capacitat. És el nombre de 

cicles que pot realitzar la bateria mantenint la capacitat especificada.
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de la intensitat i el voltatge entregats, es veu que arriba al màxim de 230 W a la 

tensió de 27,5 V i 7,5 A. Normalment el panell té un punt de treballa de menys 

potència situat a l’esquerra del punt de màxima potència. És tasca del regulador 

que el panell treballi al seu punt òptim. 

Per obtenir la producció d’energia desitjada s’ha de connectar els mòduls 

fotovoltaics fent combinacions amb la seva potència i voltatge de treball.

Connectar els mòduls en sèrie en suma els voltatges.  

 Connectant branques de mòduls en sèrie es suma la potència de 

cada branca fins a obtenir la potència total desitjada. 

Bateries. Elements d’emmagatzematge d’energia. Existeixen 

diferents tipus però en instal·lacions fotovoltaiques el 90% del mercat fa servir 

lom–àcid perquè presenten les millors característiques. Les 

característiques d’una bateria són: 

Capacitat (Ah). Quantitat de càrregues que pot emmagatzemar la 

teria en amperes hora. 

Voltatge (V). Voltatge en corrent contínua al que són emmagatzemades 

les càrregues. Les mateixes càrregues, emmagatzemades a més o menys 

voltatge significa més o menys energia que tenen per entregar les 

bateries. 

Profunditat de descàrrega (%Pd). Com més gran sigui la fracció de 

bateria descarregada a cada cicle, menor serà la seva vida útil. Els 

fabricants especifiquen fins a quin percentatge pot descarregar cada 

cicle per el temps de vida que garanteixen. 

Resistència al ciclatge (n). O altrament dit vida útil. A mesura que la 

bateria acumula cicles, disminueix la seva capacitat. És el nombre de 

cicles que pot realitzar la bateria mantenint la capacitat especificada.
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de la intensitat i el voltatge entregats, es veu que arriba al màxim de 230 W a la 

tensió de 27,5 V i 7,5 A. Normalment el panell té un punt de treballa de menys 

xima potència. És tasca del regulador 

Per obtenir la producció d’energia desitjada s’ha de connectar els mòduls 

fotovoltaics fent combinacions amb la seva potència i voltatge de treball. 

Connectant branques de mòduls en sèrie es suma la potència de 

s d’emmagatzematge d’energia. Existeixen bateries de 

però en instal·lacions fotovoltaiques el 90% del mercat fa servir 

presenten les millors característiques. Les 

Quantitat de càrregues que pot emmagatzemar la 

al que són emmagatzemades 

les càrregues. Les mateixes càrregues, emmagatzemades a més o menys 

voltatge significa més o menys energia que tenen per entregar les 

Com més gran sigui la fracció de 

bateria descarregada a cada cicle, menor serà la seva vida útil. Els 

fabricants especifiquen fins a quin percentatge pot descarregar cada 

O altrament dit vida útil. A mesura que la 

bateria acumula cicles, disminueix la seva capacitat. És el nombre de 

cicles que pot realitzar la bateria mantenint la capacitat especificada. 
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o Durada de la descàrrega

mesura que augmenta la velocitat a la qual és realitzada la descàrrega.

Els fabricants donen dos valors de capacitat, que solen ser a C10

C100, règims a 10 i 100 hores de descàrrega respectivament.

Imatge 

Connexionat 

Per obtenir l’acumulació d’energia desitjada s’ha de connectar els mòduls de 

bateria fent combinacions amb el seu voltatge i la seva capacitat.

Sèrie. Connectar les ba

capacitats. A l’exemple es veu la connexió en sèrie de 6 elements de 2 V, 

resultant una bateria de 12 V.

Paral·lel. Connectar les bateries en paral·lel en suma les capacitats mantenint

el voltatge. A l’exemple es veu la connexió paral·lel de 6 elements de 12 V, 

resultant una bateria de 12 V però amb una capacitat resultant n’és la suma.
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Durada de la descàrrega (C – h). La capacitat de la bateria disminuei

mesura que augmenta la velocitat a la qual és realitzada la descàrrega.

Els fabricants donen dos valors de capacitat, que solen ser a C10

C100, règims a 10 i 100 hores de descàrrega respectivament.

Imatge 26: Aspecte de diferents tipus de bateries per a instal·lacions fotovoltaiques autònomes.

Per obtenir l’acumulació d’energia desitjada s’ha de connectar els mòduls de 

bateria fent combinacions amb el seu voltatge i la seva capacitat.

Connectar les bateries en sèrie en suma els voltatges però en manté les 

capacitats. A l’exemple es veu la connexió en sèrie de 6 elements de 2 V, 

resultant una bateria de 12 V. 

Imatge 27: Esquema de connexionat sèrie de bateries.

Connectar les bateries en paral·lel en suma les capacitats mantenint

el voltatge. A l’exemple es veu la connexió paral·lel de 6 elements de 12 V, 

resultant una bateria de 12 V però amb una capacitat resultant n’és la suma.
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. La capacitat de la bateria disminueix a 

mesura que augmenta la velocitat a la qual és realitzada la descàrrega. 

Els fabricants donen dos valors de capacitat, que solen ser a C10 i a 

C100, règims a 10 i 100 hores de descàrrega respectivament. 

diferents tipus de bateries per a instal·lacions fotovoltaiques autònomes. 

 

Per obtenir l’acumulació d’energia desitjada s’ha de connectar els mòduls de 

bateria fent combinacions amb el seu voltatge i la seva capacitat. 

teries en sèrie en suma els voltatges però en manté les 

capacitats. A l’exemple es veu la connexió en sèrie de 6 elements de 2 V, 

: Esquema de connexionat sèrie de bateries. 

 

Connectar les bateries en paral·lel en suma les capacitats mantenint-ne 

el voltatge. A l’exemple es veu la connexió paral·lel de 6 elements de 12 V, 

resultant una bateria de 12 V però amb una capacitat resultant n’és la suma. 
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Mixt. Combinant les dues connexions anteriors, es pot obtenir la capacitat i el 

voltatge desitjats. A l’exemple es mostra la connexió en paral·lel de 2 sèries de 3 

elements de 4 V cadascun, resultant una bateria 

d’un dels elements senzills.

� Inversors. Condiciona el flux de corrent per 

part inicial del circuit 

tensió del rang 12, 24, 48 

transformarà aquest flux a cor

consumit per les càrregues

o Potència màxima

sense malmetre’s

o Consum en buit

potència por poder dur a terme la ondulació del corrent.

o Potència aparent màxima 

les càrregues, de manera que és qui ha d’absorbir les potències 

reactives no compensades. A partir de la potència aparent es pot saber 

quanta potència reactiva pot absorbir l’

o Rang de voltatges 

admetre i oferir l’inversor.
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Imatge 28: Connexionat paral·lel de bateries.

Combinant les dues connexions anteriors, es pot obtenir la capacitat i el 

voltatge desitjats. A l’exemple es mostra la connexió en paral·lel de 2 sèries de 3 

elements de 4 V cadascun, resultant una bateria de 12V de capacitat el doble 

d’un dels elements senzills. 

Imatge 29: Connexionat mixt de bateries.

Inversors. Condiciona el flux de corrent per a ser consumit per les càrregues. A la 

part inicial del circuit – panells i bateries – es treballa en corrent contínua i a 

tensió del rang 12, 24, 48 o 96 V. En el cas d’aquest projecte, l’inversor 

transformarà aquest flux a corrent alterna a 220V i 50 Hz perquè

consumit per les càrregues del país. Les característiques d’un inversor són:

Potència màxima (W). Potència que poden convertir els seus circuits 

malmetre’s. 

Consum en buit (W0). L’electrònica de l’inversor té 

potència por poder dur a terme la ondulació del corrent.

Potència aparent màxima (VA). L’inversor està en connexió directa amb 

les càrregues, de manera que és qui ha d’absorbir les potències 

reactives no compensades. A partir de la potència aparent es pot saber 

quanta potència reactiva pot absorbir l’inversor. 

Rang de voltatges (V). Rang de voltatges d’entrada i de sortida que pot 

admetre i oferir l’inversor. 
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: Connexionat paral·lel de bateries. 

 

Combinant les dues connexions anteriors, es pot obtenir la capacitat i el 

voltatge desitjats. A l’exemple es mostra la connexió en paral·lel de 2 sèries de 3 

de 12V de capacitat el doble 

: Connexionat mixt de bateries. 

 

ser consumit per les càrregues. A la 

es treballa en corrent contínua i a 

aquest projecte, l’inversor 

perquè pugui ser 

inversor són: 

Potència que poden convertir els seus circuits 

L’electrònica de l’inversor té un consum de 

potència por poder dur a terme la ondulació del corrent. 

versor està en connexió directa amb 

les càrregues, de manera que és qui ha d’absorbir les potències 

reactives no compensades. A partir de la potència aparent es pot saber 

atges d’entrada i de sortida que pot 
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Connexionat 

Els inversors poden ser connectats en paral·lel si la potencia que ha de convertir 

cada aparell és 

� Regulador. Actua de cervell de la instal·lació. Connecta els panells amb les 

bateries i les càrregues o en aquest cas l’inversor. Gestiona les relacions panells 

– bateries per tal que sempre treballin en el punt òptim o

mateixos rangs de treball. Això vol dir que no permeten que un panell entregui 

el voltatge de buit quan no hi hagi consum, ja que podria danyar les bateries o 

que quan manqui raciació

Majoritàriament funcionen segons l’estat de les bateries. Si estan carregades 

desviaran la corrent cap a la càrrega. Si no hi ha Sol però hi ha demanda, 

absorbiran corrent de les bateries. També gestionen la càrrega de les bateries. 

Les característiques d’un

o Potència màxima 

electrònics del regulador.

o Rang de voltatges de treball 

puguin treballar, bateries, mòduls i inversor.
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Imatge 30: Aspecte de diferents tipus d’inversors.

Els inversors poden ser connectats en paral·lel si la potencia que ha de convertir 

cada aparell és inferior a la que demana el sistema. 

Regulador. Actua de cervell de la instal·lació. Connecta els panells amb les 

bateries i les càrregues o en aquest cas l’inversor. Gestiona les relacions panells 

bateries per tal que sempre treballin en el punt òptim o

mateixos rangs de treball. Això vol dir que no permeten que un panell entregui 

el voltatge de buit quan no hi hagi consum, ja que podria danyar les bateries o 

manqui raciació solar no circuli corrent de curtcircuit pels panells. 

joritàriament funcionen segons l’estat de les bateries. Si estan carregades 

desviaran la corrent cap a la càrrega. Si no hi ha Sol però hi ha demanda, 

absorbiran corrent de les bateries. També gestionen la càrrega de les bateries. 

Les característiques d’un regulador són: 

Potència màxima (W). Potència que poden suportar els circuits 

electrònics del regulador. 

Rang de voltatges de treball (V). El voltatge que al que admet que 

puguin treballar, bateries, mòduls i inversor. 
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: Aspecte de diferents tipus d’inversors. 

  

Els inversors poden ser connectats en paral·lel si la potencia que ha de convertir 

Regulador. Actua de cervell de la instal·lació. Connecta els panells amb les 

bateries i les càrregues o en aquest cas l’inversor. Gestiona les relacions panells 

bateries per tal que sempre treballin en el punt òptim o si més no, als 

mateixos rangs de treball. Això vol dir que no permeten que un panell entregui 

el voltatge de buit quan no hi hagi consum, ja que podria danyar les bateries o 

no circuli corrent de curtcircuit pels panells. 

joritàriament funcionen segons l’estat de les bateries. Si estan carregades 

desviaran la corrent cap a la càrrega. Si no hi ha Sol però hi ha demanda, 

absorbiran corrent de les bateries. També gestionen la càrrega de les bateries. 

Potència que poden suportar els circuits 

El voltatge que al que admet que 
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Connexionat 

Els reguladors poden ser connectats en paral·lel si la potencia que pot gestionar 

cada aparell és inferior a la que ha de gestionar el sistema.

 

7.2.2. Dimensionament

Per subministrar l’energia demandada que s’ha calculat 

sistema a partir de 2 factors:

 Potència entregada pels mòduls fotovoltaics: La pot

panell va en funció de les seves característiques. La més im

potència pic o els Watt pic (Wp) que pot entregar el panell

També depèn del nombre de panells que s’instal·laran ja que les pot

sumen. Es pot subministrar la mateixa 

nombre de pa

quina és la combinació òptima.

 Un altre factor a tenir en compte és la capacitat dels acumuladors o bateries. Les 

bateries determinen la seva capacitat en Ah. Es pot subministrar la mateixa 

energia a la càrrega amb diferents combinacions de 

avaluar tècnicament i econòmicament  quina és la combinació òptima.

El mètode de dimensionament serà el mètode de la 

(PPC, Loss of Load Probabilit

funcionament del sistema fotovoltaic a partir del qual es mesura la fracció de càrrega 

que no ha pogut ser subministrada. Aquest percentatge és el PPC. Cal admetre que no 
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Imatge 31: Aspecte de diferents tipus de reguladors.

� 

Els reguladors poden ser connectats en paral·lel si la potencia que pot gestionar 

cada aparell és inferior a la que ha de gestionar el sistema. 

Dimensionament 

Per subministrar l’energia demandada que s’ha calculat a l’apartat 7, cal dimensionar el 

sistema a partir de 2 factors: 

entregada pels mòduls fotovoltaics: La potència que pot aportar un 

panell va en funció de les seves característiques. La més im

pic o els Watt pic (Wp) que pot entregar el panell

També depèn del nombre de panells que s’instal·laran ja que les pot

sumen. Es pot subministrar la mateixa potència amb diferents combinacions de 

nombre de panells i Wp instal·lats. Cal avaluar tècnicament i econòmicament  

quina és la combinació òptima. 

Un altre factor a tenir en compte és la capacitat dels acumuladors o bateries. Les 

bateries determinen la seva capacitat en Ah. Es pot subministrar la mateixa 

nergia a la càrrega amb diferents combinacions de potència

avaluar tècnicament i econòmicament  quina és la combinació òptima.

El mètode de dimensionament serà el mètode de la Probabilitat de Pèrdua de Càrrega

Loss of Load Probability LOLP). Aquest mètode es basa en una simulació del 

funcionament del sistema fotovoltaic a partir del qual es mesura la fracció de càrrega 

que no ha pogut ser subministrada. Aquest percentatge és el PPC. Cal admetre que no 
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specte de diferents tipus de reguladors. 

 

Els reguladors poden ser connectats en paral·lel si la potencia que pot gestionar 

, cal dimensionar el 

ncia que pot aportar un 

panell va en funció de les seves característiques. La més important és la 

pic o els Watt pic (Wp) que pot entregar el panell individualment. 

També depèn del nombre de panells que s’instal·laran ja que les potències es 

amb diferents combinacions de 

. Cal avaluar tècnicament i econòmicament  

Un altre factor a tenir en compte és la capacitat dels acumuladors o bateries. Les 

bateries determinen la seva capacitat en Ah. Es pot subministrar la mateixa 

potència i capacitat. Cal 

avaluar tècnicament i econòmicament  quina és la combinació òptima. 

Probabilitat de Pèrdua de Càrrega 

Aquest mètode es basa en una simulació del 

funcionament del sistema fotovoltaic a partir del qual es mesura la fracció de càrrega 

que no ha pogut ser subministrada. Aquest percentatge és el PPC. Cal admetre que no 
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sempre es podrà subministrar tota

comportament solar ni la demanda diària, sinó és a base d’un cost no competitiu. 

Aquest és un mètode potent, però requereix dades horàries o almenys diàries de la 

radiació. METEONORM disposa de dades ho

un registre mínim de 10 anys (veure annex climatològic per dades completes), així doncs 

podem dur a terme aquest mètode de dimensionat. Les instal·lacions fotovoltaiques es 

solen dimensionar entre un 0,05 

professionals amb un 0,001

càrrega no pot ser subministrat diàriament. Això no vol dir que hi hagi fallada de càrrega 

cada dia, ja que és un val

L’algoritme de simulació 

següents: 

On: 

• Bi = Balanç energètic diari, equivalent a l’estat final de la bateria al dia i, en kWh.

• B(i-1) = Estat final de bateria del dia anterior en kWh.

• Gi = Energia provinent dels panells en kWh.

• Li = Demanda energètica en kWh.

Si Bi és negatiu, vol dir que la demanda ha estat superior a l’energia disponible i per tant 

hi ha hagut fallada de càrrega. 

normalitzat a la càrrega del dia.

Si Bi val entre 0 i el valor de la capacitat màxima de la bateria, CB (kWh) aleshores PPC 

pren valor 0. 

Si Bi és major de la capacitat de la bateria CB, PPC = 0 i Bi = CB.

                                                          
1
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sempre es podrà subministrar tota la demanda ja que no es pot predir amb exactitud el 

comportament solar ni la demanda diària, sinó és a base d’un cost no competitiu. 

Aquest és un mètode potent, però requereix dades horàries o almenys diàries de la 

radiació. METEONORM disposa de dades horàries de la radiació de tot l’any basades en 

un registre mínim de 10 anys (veure annex climatològic per dades completes), així doncs 

podem dur a terme aquest mètode de dimensionat. Les instal·lacions fotovoltaiques es 

solen dimensionar entre un 0,05 – 0,01 les electrificacions rurals i 

amb un 0,0011. Un coeficient de 0,01, vol dir que en valor mig un 1% de la 

càrrega no pot ser subministrat diàriament. Això no vol dir que hi hagi fallada de càrrega 

cada dia, ja que és un valor mig calculat per grans períodes de temps. 

L’algoritme de simulació es basa en el balanç energètic diari. Les equacions són les 

 

= Balanç energètic diari, equivalent a l’estat final de la bateria al dia i, en kWh.

= Estat final de bateria del dia anterior en kWh. 

= Energia provinent dels panells en kWh. 

= Demanda energètica en kWh. 

Si Bi és negatiu, vol dir que la demanda ha estat superior a l’energia disponible i per tant 

hi ha hagut fallada de càrrega. El valor de la càrrega no subministrada es pren com a PPC 

normalitzat a la càrrega del dia. 

 

Si Bi val entre 0 i el valor de la capacitat màxima de la bateria, CB (kWh) aleshores PPC 

 

Si Bi és major de la capacitat de la bateria CB, PPC = 0 i Bi = CB. 
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la demanda ja que no es pot predir amb exactitud el 

comportament solar ni la demanda diària, sinó és a base d’un cost no competitiu.  

Aquest és un mètode potent, però requereix dades horàries o almenys diàries de la 

ràries de la radiació de tot l’any basades en 

un registre mínim de 10 anys (veure annex climatològic per dades completes), així doncs 

podem dur a terme aquest mètode de dimensionat. Les instal·lacions fotovoltaiques es 

 les més fiables o 

0,01, vol dir que en valor mig un 1% de la 

càrrega no pot ser subministrat diàriament. Això no vol dir que hi hagi fallada de càrrega 

Les equacions són les 

= Balanç energètic diari, equivalent a l’estat final de la bateria al dia i, en kWh. 

Si Bi és negatiu, vol dir que la demanda ha estat superior a l’energia disponible i per tant 

El valor de la càrrega no subministrada es pren com a PPC 

Si Bi val entre 0 i el valor de la capacitat màxima de la bateria, CB (kWh) aleshores PPC 
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Aquest procediment es pot dur a terme per 

siguin horàries o diàries

és el valor de probabilitat de pèrdua de càrrega anual és a dir el consum diari mitjà que 

no ha pogut ser subministrat.

Per calcular cadascun dels termes del balanç energètic es considerarà les següents 

expressions: 

 Gi: energia captada 

en kWh on:  

o Wp és la pot

o n és el nombre de panells instal·lats

o HSPi son les

equivalent els kWh/m

o PG terme de pèrdues globals.

paràmetres de rendiment:

� 

� 

                                                          
1
,
2
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Aquest procediment es pot dur a terme per a totes les dades de què

diàries. Finalment es fa la mitjana dels valors obtinguts

obabilitat de pèrdua de càrrega anual és a dir el consum diari mitjà que 

no ha pogut ser subministrat. 

Per calcular cadascun dels termes del balanç energètic es considerarà les següents 

captada  pels panells el dia i. Es calcula a partir de l’equació:

 

és la potència pic del panell fotovoltaic 

és el nombre de panells instal·lats 

son les hores solar pic d’insolació en funció del dia i l’angle o el s

equivalent els kWh/m2 irradiats. 

terme de pèrdues globals. Aquest terme està compost per 3 

paràmetres de rendiment: 

 ηPF Rendiment de potència del mòdul fotovoltaic.

de panells especifiquen una potència als catàlegs que ha estat 

determinada en condicions STC, amb un marge d’error que han 

d’especificar. 

 ηd Pèrdues per dispersió de paràmetres. En connectar mòduls 

en sèrie o en paral·lel per configurar un generador fotovoltaic, 

els valors característics d’aquest provoca l’aparició de

Els valor típics oscil·len del 2-5%1 de la potència nominal del 

generador. Es considerà unes pèrdues del 3%. 
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totes les dades de què es disposin, ja 

. Finalment es fa la mitjana dels valors obtinguts de PPC i aquest 

obabilitat de pèrdua de càrrega anual és a dir el consum diari mitjà que 

Per calcular cadascun dels termes del balanç energètic es considerarà les següents 

. Es calcula a partir de l’equació: 

solar pic d’insolació en funció del dia i l’angle o el seu 

Aquest terme està compost per 3 

Rendiment de potència del mòdul fotovoltaic. Els fabricants 

de panells especifiquen una potència als catàlegs que ha estat 

determinada en condicions STC, amb un marge d’error que han 

En connectar mòduls 

generador fotovoltaic, 

provoca l’aparició de pèrdues. 

de la potència nominal del 
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� 

 

 Bi estat final de la bateria al dia 

en kWh on:  

o Gi és l’energia captada p

o Bi-1 és l’estat de càrrega teòric de les bateries al final del dia.

o Li és la demanda energètica del dia 

o ηc/d eficiència de càrrega i 

s’admetrà fins a unes pèrdues del 

A l’equació del balanç es pot veure la part entrant d’energia que és la suma 

d’energia dels panells i l’energia emmagatzemada als acumuladors. Aquesta energia 

és multiplicada per l’eficiència de la bateria al carregar i descarregar.

 Li Consum demandat el d

següent expressió:

en kWh on:  

o Lt és el consum demandat segons els perfils de consum.

o ηc/d eficiència de càrrega i descàrrega de les bateries. En aquest estudi 

s’admetrà 
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 ηd Pèrdues degudes a la temperatura dels mòduls.

estan dissenyats per treballar a una temperatura 

25ºC - però la exposició solar a climes càlids normalment fa que 

es superi la temperatura nominal. Això ocasiona pèrdues que 

són de l’ordre del 3%1. 

estat final de la bateria al dia i. Es calcula a partir de l’equació:

 

és l’energia captada pels panells. 

l’estat de càrrega teòric de les bateries al final del dia.

és la demanda energètica del dia i. 

eficiència de càrrega i descàrrega de les bateries. 

s’admetrà fins a unes pèrdues del 3%. 

A l’equació del balanç es pot veure la part entrant d’energia que és la suma 

d’energia dels panells i l’energia emmagatzemada als acumuladors. Aquesta energia 

per l’eficiència de la bateria al carregar i descarregar.

Consum demandat el dia i. Es calcula a partir del consum teòric a partir de la 

següent expressió:  

 

és el consum demandat segons els perfils de consum.

eficiència de càrrega i descàrrega de les bateries. En aquest estudi 

s’admetrà fins a unes pèrdues del 3%. 
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Pèrdues degudes a la temperatura dels mòduls. Els mòduls 

estan dissenyats per treballar a una temperatura – normalment 

però la exposició solar a climes càlids normalment fa que 

es superi la temperatura nominal. Això ocasiona pèrdues que 

calcula a partir de l’equació: 

l’estat de càrrega teòric de les bateries al final del dia. 

. En aquest estudi 

A l’equació del balanç es pot veure la part entrant d’energia que és la suma 

d’energia dels panells i l’energia emmagatzemada als acumuladors. Aquesta energia 

per l’eficiència de la bateria al carregar i descarregar. 

s calcula a partir del consum teòric a partir de la 

és el consum demandat segons els perfils de consum. 

eficiència de càrrega i descàrrega de les bateries. En aquest estudi 
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o ηc/d eficiència de l’inversor de corrent contínua a corrent alterna.

model d’inversor seleccionat té pèrdues del 5% (veure selecció de 

components).

 CB Capacitat de la bateria. Aquest paràmetre indica la capacitat de la 

amperes hora (Ah). Es calcula a partir de la demanda mitja teòrica a partir de l’

expressió:  

en Ah on:  

o Lt és el consum demandat

o N és el nombre desitjat de dies d’autonomia.

o Pd és la profundit

o ηc pèrdues als conductors que connecten les bateries entre elles 

mateixes i amb el regulador. En aquest estudi s’admetrà unes pèrdues 

als conductors del 3%. Caldrà tenir

conductors 

Abans d’arrencar el simulador de dimensionament s’ha de tenir un plantejament bàsic. 

Tenint en compte que 

que en el rang d’energies fotovoltaiques es considera mig

corrent continu elevat per evitar pèrdues per corrent i per treballar més còmodament 

amb els components, ja que per aquests rang de potencies els fabricants també usen 

voltatges alts. Així doncs es pren 

Acc. 

Per determinar la capacitat de les bateries del sistema, es pren el valor del consum diari 

mitjà anual i es multiplica pel nombre de dies d’autonomia. Un nombre típic en sistemes 

fotovoltaics és de 4 dies

kWh. Es converteix a amperes hora dividint

significa 200.000 Wh / 96 V = 

descàrrega de la bateria ni les seves 

als càlculs. 

També es pren com a plantejament inicial, i seguint el mateix criteri, mòduls fotovoltaics 

de màxima potència del mercat, ja que els mòduls tenen la tensió nominal més
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eficiència de l’inversor de corrent contínua a corrent alterna.

model d’inversor seleccionat té pèrdues del 5% (veure selecció de 

components). 

Capacitat de la bateria. Aquest paràmetre indica la capacitat de la 

amperes hora (Ah). Es calcula a partir de la demanda mitja teòrica a partir de l’

 

és el consum demandat segons els perfils de consum.

és el nombre desitjat de dies d’autonomia. 

és la profunditat de descàrrega de la bateria. 

pèrdues als conductors que connecten les bateries entre elles 

mateixes i amb el regulador. En aquest estudi s’admetrà unes pèrdues 

als conductors del 3%. Caldrà tenir-ho en compte al dimensionar els 

conductors al criteri de la caiguda màxima de tensió. 

Abans d’arrencar el simulador de dimensionament s’ha de tenir un plantejament bàsic. 

Tenint en compte que es dissenyarà el sistema per a una potència màxima de 19 kW, 

que en el rang d’energies fotovoltaiques es considera mig/alt, cal tenir un voltatge de 

corrent continu elevat per evitar pèrdues per corrent i per treballar més còmodament 

amb els components, ja que per aquests rang de potencies els fabricants també usen 

voltatges alts. Així doncs es pren 96 Vcc que significarà un flux de 19.000

Per determinar la capacitat de les bateries del sistema, es pren el valor del consum diari 

mitjà anual i es multiplica pel nombre de dies d’autonomia. Un nombre típic en sistemes 

4 dies. La capacitat inicial de les bateries és de 4 dies * 50 kWh = 200 

kWh. Es converteix a amperes hora dividint-la pel voltatge al què s’emmagatzemarà, que 

significa 200.000 Wh / 96 V = 2083 Ah, sense tenir en compte la 

descàrrega de la bateria ni les seves pèrdues, ja que afecten a la selecció de bateries, no 

També es pren com a plantejament inicial, i seguint el mateix criteri, mòduls fotovoltaics 

de màxima potència del mercat, ja que els mòduls tenen la tensió nominal més

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

eficiència de l’inversor de corrent contínua a corrent alterna. El 

model d’inversor seleccionat té pèrdues del 5% (veure selecció de 

Capacitat de la bateria. Aquest paràmetre indica la capacitat de la bateria en 

amperes hora (Ah). Es calcula a partir de la demanda mitja teòrica a partir de l’ 

segons els perfils de consum. 

pèrdues als conductors que connecten les bateries entre elles 

mateixes i amb el regulador. En aquest estudi s’admetrà unes pèrdues 

ho en compte al dimensionar els 

Abans d’arrencar el simulador de dimensionament s’ha de tenir un plantejament bàsic. 

per a una potència màxima de 19 kW, 

/alt, cal tenir un voltatge de 

corrent continu elevat per evitar pèrdues per corrent i per treballar més còmodament 

amb els components, ja que per aquests rang de potencies els fabricants també usen 

un flux de 19.000W/96 Vcc= 198 

Per determinar la capacitat de les bateries del sistema, es pren el valor del consum diari 

mitjà anual i es multiplica pel nombre de dies d’autonomia. Un nombre típic en sistemes 

inicial de les bateries és de 4 dies * 50 kWh = 200 

s’emmagatzemarà, que 

, sense tenir en compte la profunditat de 

pèrdues, ja que afecten a la selecció de bateries, no 

També es pren com a plantejament inicial, i seguint el mateix criteri, mòduls fotovoltaics 

de màxima potència del mercat, ja que els mòduls tenen la tensió nominal més elevada. 
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Així doncs es seleccionaran

que ofereixen la majoria de fabricants. Això no descarta que existeixin mòduls o se’n 

puguin fabricar de prestacions més elevades.

A partir d’aquest plantejament s’arrenca el simulad

operacions fins trobar el punt òptim de dimensionat entre grandària del generador i 

capacitat d’emmagatzematge. 

S’ha calculat el valor d’una sèrie de punts de treball sistemàticament, dimensionant a 

una PPC de 0,05 i una alt

el gràfic següent. 

Al gràfic s’hi observa que hi ha un punt òptim molt destacat, obtenint una corba que 

forma pràcticament un angle de 90º. Si s’observa a la dreta de les abscisses de la corba, 

el gràfic té tendència a estabilitzar

capacitat d’emmagatzematge, s’ha de mantenir una capacitat per a poder recarregar 

que es situa a l’entorn dels 50 panells.  De manera que s’està desaprofitant capacitat 

que no s’arriba a omplir, ja que el perfil de consum tampoc arriba a demanar tanta 

càrrega. De l’altra manera si s’observa amunt de les ordenades, tampoc es pot rebaixar 

la capacitat d’emmagatzematge més enllà de 1 o 2 dies, ja que requeriria 

consum directament de les plaques, fet que no és possible ja que hi ha la nit.
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seleccionaran mòduls fotovoltaics de 230 Wp, que és la potència màxima 

que ofereixen la majoria de fabricants. Això no descarta que existeixin mòduls o se’n 

puguin fabricar de prestacions més elevades. 

A partir d’aquest plantejament s’arrenca el simulador i es pretén poder realitzar 

operacions fins trobar el punt òptim de dimensionat entre grandària del generador i 

capacitat d’emmagatzematge.  

S’ha calculat el valor d’una sèrie de punts de treball sistemàticament, dimensionant a 

una PPC de 0,05 i una altra a 0,01 per tenir una referència de comparació i s’ha obtingut 

Gràfic 17: Determinació del punt òptim de dimensionat.

observa que hi ha un punt òptim molt destacat, obtenint una corba que 

forma pràcticament un angle de 90º. Si s’observa a la dreta de les abscisses de la corba, 

el gràfic té tendència a estabilitzar-se horitzontalment. Això indica que si s’augmenta la 

itat d’emmagatzematge, s’ha de mantenir una capacitat per a poder recarregar 

que es situa a l’entorn dels 50 panells.  De manera que s’està desaprofitant capacitat 

que no s’arriba a omplir, ja que el perfil de consum tampoc arriba a demanar tanta 

De l’altra manera si s’observa amunt de les ordenades, tampoc es pot rebaixar 

la capacitat d’emmagatzematge més enllà de 1 o 2 dies, ja que requeriria 

consum directament de les plaques, fet que no és possible ja que hi ha la nit.
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, que és la potència màxima 

que ofereixen la majoria de fabricants. Això no descarta que existeixin mòduls o se’n 

or i es pretén poder realitzar 

operacions fins trobar el punt òptim de dimensionat entre grandària del generador i 

S’ha calculat el valor d’una sèrie de punts de treball sistemàticament, dimensionant a 

ra a 0,01 per tenir una referència de comparació i s’ha obtingut 

: Determinació del punt òptim de dimensionat. 

 

observa que hi ha un punt òptim molt destacat, obtenint una corba que 

forma pràcticament un angle de 90º. Si s’observa a la dreta de les abscisses de la corba, 

se horitzontalment. Això indica que si s’augmenta la 

itat d’emmagatzematge, s’ha de mantenir una capacitat per a poder recarregar 

que es situa a l’entorn dels 50 panells.  De manera que s’està desaprofitant capacitat 

que no s’arriba a omplir, ja que el perfil de consum tampoc arriba a demanar tanta 

De l’altra manera si s’observa amunt de les ordenades, tampoc es pot rebaixar 

la capacitat d’emmagatzematge més enllà de 1 o 2 dies, ja que requeriria subministrar el 

consum directament de les plaques, fet que no és possible ja que hi ha la nit. 

19 20 21

PPC 0,05

PPC 0,01
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Així doncs el punt òptim és treballar amb 

d’autonomia a les bateries

També s’ha obtingut l’estat de la bateria i els 

 

Si s’observa el gràfic es veu que la bateria realitza 43 cicles l’any i que presenta una 

petita oscil·lació al seu nivell de càrrega. La durada de un cicle és de 5 a 7 dies depene

de hi ha pèrdua de càrrega o no. S’observa que la pèrdua de càrrega es produeix durant 

la primavera,  estiu i part de la tardor fins l’octubre. Durant aquest període els cicles 

arriben exhaureixen la capacitat disponible de la bateria produint

subministrament, però aquestes fallades són 

tal com ha estat dimensionat. Aquest dimensionament  es basa en la pausa dels caps de 

setmana que és quan les bateries són recarregades i s’inicia un nou cic

recolza en les vacances d’estiu que permet

també s’evita haver de seguir subministrant energia durant la pitjor època de irradiació, 

tal com es pot observar al perfil contraposat de la irradiació solar. 

és que en cap moment s’explot

vacances. Aquest fet està dissenyat perquè quan la instal·lació porti anys en 

funcionament i el nombre de cicles de les bateries sigui alt, la capacitat d’acumulació es 
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el punt òptim és treballar amb 53 mòduls fotovoltaics de 

a les bateries, que significa una capacitat de 2303,37 Ah. 

l’estat de la bateria i els cicles que presenta en un any

Gràfic 18: Perfil dels cicles i estat de la bateria contrastat amb la irradiació.

Si s’observa el gràfic es veu que la bateria realitza 43 cicles l’any i que presenta una 

petita oscil·lació al seu nivell de càrrega. La durada de un cicle és de 5 a 7 dies depene

de hi ha pèrdua de càrrega o no. S’observa que la pèrdua de càrrega es produeix durant 

la primavera,  estiu i part de la tardor fins l’octubre. Durant aquest període els cicles 

arriben exhaureixen la capacitat disponible de la bateria produint-se una fa

subministrament, però aquestes fallades són iguals o inferiors al 5% del consum anual, 

tal com ha estat dimensionat. Aquest dimensionament  es basa en la pausa dels caps de 

setmana que és quan les bateries són recarregades i s’inicia un nou cic

recolza en les vacances d’estiu que permet fer una pausa al període que més escasseja i 

també s’evita haver de seguir subministrant energia durant la pitjor època de irradiació, 

tal com es pot observar al perfil contraposat de la irradiació solar. Una altra observació 

és que en cap moment s’explota al 100% de la capacitat de la bateria, tret del període de 

vacances. Aquest fet està dissenyat perquè quan la instal·lació porti anys en 

funcionament i el nombre de cicles de les bateries sigui alt, la capacitat d’acumulació es 

Perfil dels cicles de la bateria

Estat Bateria
Irradiació solar

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

fotovoltaics de 230 W i 3 dies 

 

que presenta en un any. 

: Perfil dels cicles i estat de la bateria contrastat amb la irradiació. 

 

Si s’observa el gràfic es veu que la bateria realitza 43 cicles l’any i que presenta una 

petita oscil·lació al seu nivell de càrrega. La durada de un cicle és de 5 a 7 dies depenent 

de hi ha pèrdua de càrrega o no. S’observa que la pèrdua de càrrega es produeix durant 

la primavera,  estiu i part de la tardor fins l’octubre. Durant aquest període els cicles 

se una fallada en el 

iguals o inferiors al 5% del consum anual, 

tal com ha estat dimensionat. Aquest dimensionament  es basa en la pausa dels caps de 

setmana que és quan les bateries són recarregades i s’inicia un nou cicle. També es 

fer una pausa al període que més escasseja i 

també s’evita haver de seguir subministrant energia durant la pitjor època de irradiació, 

Una altra observació 

a al 100% de la capacitat de la bateria, tret del període de 

vacances. Aquest fet està dissenyat perquè quan la instal·lació porti anys en 

funcionament i el nombre de cicles de les bateries sigui alt, la capacitat d’acumulació es 
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pot arribar a reduir fins 

de capacitat podria acabar regularitzant aquest perfil fins a obtenir un aprofitament del 

95 % de la capacitat. A la taula següent es most

Taula 10: Resum subministrament.

PPC 

Dies Sense subministrament complet

Fracció anual amb fallades

Fracció mitja no subministrada

  

En que es veu que el dimensionat s’ha efectuat per una PPC de 4,44% i que quan hi ha 

fallada al subministrament és una mitjana del 27% del consum que és durant 58 dies de 

l’any. Per veure la resta de càlculs en detall, veure l’annex de calculs.

Tot i que aquetes pèrdues de càrrega ja entren en el dimensionament, entenent que 

dissenyar per tenir 0 pèrdues és molt costós, a la selecció de components s’estudiarà la 

incorporació d’un carregador de bateries que pugui estar connectat a una altra font 

energètica, ja sigui la xarxa pública o un grup electrogen. D’aquesta manera, quedaria 

assegurat un subministrament constant a l’edifici per si hi ha consums d’emergència.

Per a continuar amb el dimensionat del sistema cal disposar de les especificacions dels 

components i les seves prestacions. Al següent apartat es dona les característiques de 

cada component. 

7.3. SELECCIÓ DE COMPONEN

La finalitat d’aquest apartat és donar una configuració del sistema aproximada, entenent 

que per a poder realitzar el projecte cal posar

component per saber la disposició, les prest

component. Així doncs es donarà

per a materialitzar el projecte de l’escola

donarà un preu de cada component per a pod

1. PANELL FOTOVOLTAIC

A continuació hi ha les especificacions del panell seleccionat.
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pot arribar a reduir fins a un 20% abans d’arribar al final de la seva vida útil. La reducció 

de capacitat podria acabar regularitzant aquest perfil fins a obtenir un aprofitament del 

A la taula següent es mostra un resum del subministrament.

: Resum subministrament. 

4,44% 

Dies Sense subministrament complet 58 

Fracció anual amb fallades 15,89% 

Fracció mitja no subministrada 27,96% 

En que es veu que el dimensionat s’ha efectuat per una PPC de 4,44% i que quan hi ha 

fallada al subministrament és una mitjana del 27% del consum que és durant 58 dies de 

Per veure la resta de càlculs en detall, veure l’annex de calculs. 

Tot i que aquetes pèrdues de càrrega ja entren en el dimensionament, entenent que 

tenir 0 pèrdues és molt costós, a la selecció de components s’estudiarà la 

incorporació d’un carregador de bateries que pugui estar connectat a una altra font 

energètica, ja sigui la xarxa pública o un grup electrogen. D’aquesta manera, quedaria 

un subministrament constant a l’edifici per si hi ha consums d’emergència.

Per a continuar amb el dimensionat del sistema cal disposar de les especificacions dels 

components i les seves prestacions. Al següent apartat es dona les característiques de 

SELECCIÓ DE COMPONENTS 

La finalitat d’aquest apartat és donar una configuració del sistema aproximada, entenent 

que per a poder realitzar el projecte cal posar-se en contacte amb els fabricants de cada 

component per saber la disposició, les prestacions exactes i el preu final de cada 

component. Així doncs es donarà un exemple de referències dels components necessaris 

per a materialitzar el projecte de l’escola i de les seves prestacions, així com també

de cada component per a poder dur a terme l’estudi econòmic

PANELL FOTOVOLTAIC 

A continuació hi ha les especificacions del panell seleccionat. 
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a un 20% abans d’arribar al final de la seva vida útil. La reducció 

de capacitat podria acabar regularitzant aquest perfil fins a obtenir un aprofitament del 

ra un resum del subministrament. 

En que es veu que el dimensionat s’ha efectuat per una PPC de 4,44% i que quan hi ha 

fallada al subministrament és una mitjana del 27% del consum que és durant 58 dies de 

Tot i que aquetes pèrdues de càrrega ja entren en el dimensionament, entenent que 

tenir 0 pèrdues és molt costós, a la selecció de components s’estudiarà la 

incorporació d’un carregador de bateries que pugui estar connectat a una altra font 

energètica, ja sigui la xarxa pública o un grup electrogen. D’aquesta manera, quedaria 

un subministrament constant a l’edifici per si hi ha consums d’emergència. 

Per a continuar amb el dimensionat del sistema cal disposar de les especificacions dels 

components i les seves prestacions. Al següent apartat es dona les característiques de 

La finalitat d’aquest apartat és donar una configuració del sistema aproximada, entenent 

se en contacte amb els fabricants de cada 

acions exactes i el preu final de cada 

dels components necessaris 

, així com també es 

er dur a terme l’estudi econòmic. 
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Taula 11: Especificacions del panell fotovoltaic MEPV 230.

Fabricant 

Model 

Tipus 

Potència Pic 

Anys de garantia al 80% de potència

Dimensions 

Rendiment mínim 

Preu unitari 

 

A continuació hi ha la corba característica del panell 

on s’hi pot observar que  el punt de màxima potència és a 

de buit és a 36,83 V i la 

2. BATERIES 
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: Especificacions del panell fotovoltaic MEPV 230. 

Eurener 

MEPV 230 

Policristal·lí 

230 W 

Anys de garantia al 80% de potència 25 

1676 x 998 x 41 mm 

0,9 els primers 12 anys i 0,8 fins als 25.

1.716,75€ 

Imatge 32: Aspecte del panell fotovoltaic MEPV 230.

corba característica del panell  

Gràfic 19: Corba característica del panell MEPV 230.

on s’hi pot observar que  el punt de màxima potència és a 29,23 V i a 7,75 A

de buit és a 36,83 V i la intensitat de curtcircuit a 8,45 A. 
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0,9 els primers 12 anys i 0,8 fins als 25. 

Aspecte del panell fotovoltaic MEPV 230. 

 

: Corba característica del panell MEPV 230. 

 

29,23 V i a 7,75 A. El voltatge 
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A continuació hi ha les especificacions del model de bateria seleccionat.

Taula 12: Especificacions de les bateries BAE, Secura OPzS.

Fabricant 

Model 

Tipus 

Voltatge per bloc 

Capacitat a C10 

Nombre de cicles 

Profunditat de descàrrega

Rendiment mínim 

Temperatura operativa

Preu unitari 

 

Si bé la capacitat dels blocs no és la que es necessita 

nominalment, la capacitat indicada és a règim C10. Com 

hem dit abans el cicle de descàrrega de les bateries del 

sistema és a 5 o 7 dies, que en hores és equivalent a 140 

hores aproximadament. Així don

capacitat a les hores de cicle i es preveu que 

emmagatzemaran la capacitat necessitada. A partir 

d’aquests elements es muntarà una bancada de bateries 

que connectaran 6 elements en sèrie per subministrar el 

voltatge de treball 6 * 16 V = 

les bateries, es calcula que estaran en actiu durant 1.500 cicles. A l’apartat anterior s’ha 

calculat 43 cicles per any, que vol dir una vida de 1.500/43 = 

No caldrà fer connexions en paral·lel per augmentar la cap

3. REGULADOR 

A continuació hi ha les especificacions del model de regulador seleccionat.

Taula 13: Especificacions del regulador ENERTRON.

Fabricant 

Model 

Rang de voltatges de treball
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A continuació hi ha les especificacions del model de bateria seleccionat.

: Especificacions de les bateries BAE, Secura OPzS. 

BAE 

Secura OPzS  

Plom - Àcid 

16 V 

2250 Ah 

+ 1500 

Profunditat de descàrrega 80% 

97% 

Temperatura operativa -20º C a 55º C 

3.650 € 

Imatge 33: Aspecte de les bateries BAE.

Si bé la capacitat dels blocs no és la que es necessita 

nominalment, la capacitat indicada és a règim C10. Com 

hem dit abans el cicle de descàrrega de les bateries del 

sistema és a 5 o 7 dies, que en hores és equivalent a 140 

hores aproximadament. Així doncs s’extrapola la 

capacitat a les hores de cicle i es preveu que 

emmagatzemaran la capacitat necessitada. A partir 

d’aquests elements es muntarà una bancada de bateries 

que connectaran 6 elements en sèrie per subministrar el 

voltatge de treball 6 * 16 V = 96 V. Pel que fa a la vida de 

les bateries, es calcula que estaran en actiu durant 1.500 cicles. A l’apartat anterior s’ha 

calculat 43 cicles per any, que vol dir una vida de 1.500/43 = 34,8 anys. 

No caldrà fer connexions en paral·lel per augmentar la capacitat. 

A continuació hi ha les especificacions del model de regulador seleccionat.

: Especificacions del regulador ENERTRON. 

ENERTRON 

REGULADOR DE CARGA PARA 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

s de treball 90 – 112 Vcc ; 220 V-I ; 380 V-III 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

A continuació hi ha les especificacions del model de bateria seleccionat. 

: Aspecte de les bateries BAE. 

les bateries, es calcula que estaran en actiu durant 1.500 cicles. A l’apartat anterior s’ha 

34,8 anys.  

A continuació hi ha les especificacions del model de regulador seleccionat. 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
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Potència màxima 

Capacitat màxima de les bateries

Rendiment mínim 

Temperatura operativa

Preu unitari 

El regulador d’Enertron incorpora una prestació 

extra, que és la inclusió de un carregador de 

bateries. El regulador pot estar connectat a una 

font de CA que pot ser la xarxa pública o un 

equip auxiliar, i a partir d’aquest carregar le

bateries en CC. El regulador també incorpora 

un compensador de càrrega de les bateries en 

funció de la temperatura a la que operen. 

També té proteccions contra sobrecàrregues i 

curtcircuits.  

La capacitat del regulador és de 12 kW, per tant 

s’instal·laran 2 reguladors en paral·lel per 

gestionar tota l’energia que es pugui requerir.

 

 

4. INVERSOR 

A continuació hi ha les especificacions del model de regulador seleccionat.

Taula 14: Especificacions del regulador SolarMax 420

Fabricant 

Model 

Rang de voltatges de treball

Potència màxima entrada CC

Potència màxima sortida AC

Potència aparent màxima

Rang de freqüències d’operació

Temperatura operativa

Rendiment mínim 
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12 kW 

Capacitat màxima de les bateries < 1000 Ah 

97% 

Temperatura operativa 0º C a 26º C 

3.543,27 € 

Imatge 34: Aspecte del 

El regulador d’Enertron incorpora una prestació 

extra, que és la inclusió de un carregador de 

bateries. El regulador pot estar connectat a una 

font de CA que pot ser la xarxa pública o un 

equip auxiliar, i a partir d’aquest carregar les 

bateries en CC. El regulador també incorpora 

un compensador de càrrega de les bateries en 

funció de la temperatura a la que operen. 

També té proteccions contra sobrecàrregues i 

La capacitat del regulador és de 12 kW, per tant 

s’instal·laran 2 reguladors en paral·lel per 

gestionar tota l’energia que es pugui requerir. 

A continuació hi ha les especificacions del model de regulador seleccionat.

: Especificacions del regulador SolarMax 4200C 

SolarMax 

SolarMax 4200C 

Rang de voltatges de treball 600 Vcc ; 196 - 253 Vac 

Potència màxima entrada CC 5.000 W 

sortida AC 3.800 W 

Potència aparent màxima 4.180 VA 

Rang de freqüències d’operació 49,8 – 50,2 Hz 

Temperatura operativa -20º C a 60º C 

95,1% 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

 

: Aspecte del regulador ENERTRON. 

A continuació hi ha les especificacions del model de regulador seleccionat. 
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Preu unitari 

 

Ja que la potencia requerida és de 19 kW, s’instal·laran 4 inversors en paral·lel.

5. ESTRUCTURES 

A continuació hi ha les especificacions del model d’estructura seleccionat.

Taula 15: Especificacions de les estructures ATERSA.

Fabricant 

Model 

Nombre de mòduls 

Tipus 

Preu unitari 

 

S’ha seleccionat aquest model perquè permet la inclinació frontal i posterior del mòdul, 

ja que s’ha establert 2 angles de captació: al 30º sud i 15º al nord.

Caldrà instal·lar 18 estructures per allotjar els 53 panells. Al següent 

una possible distribució dels panells la coberta de l’edifici.
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2.850 € 

Ja que la potencia requerida és de 19 kW, s’instal·laran 4 inversors en paral·lel.

Imatge 35: Aspecte de l’inversor SolarMax 4200C

ESTRUCTURES DE SUPORT DELS MÒDULS 

A continuació hi ha les especificacions del model d’estructura seleccionat.

: Especificacions de les estructures ATERSA. 

ATERSA 

Tipus S 

3 

Instal·lació a terra 

247,55 € 

S’ha seleccionat aquest model perquè permet la inclinació frontal i posterior del mòdul, 

ja que s’ha establert 2 angles de captació: al 30º sud i 15º al nord. 

Caldrà instal·lar 18 estructures per allotjar els 53 panells. Al següent apartat s’hi mostra 

una possible distribució dels panells la coberta de l’edifici. 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

Ja que la potencia requerida és de 19 kW, s’instal·laran 4 inversors en paral·lel. 

: Aspecte de l’inversor SolarMax 4200C 

  

A continuació hi ha les especificacions del model d’estructura seleccionat. 

S’ha seleccionat aquest model perquè permet la inclinació frontal i posterior del mòdul, 

apartat s’hi mostra 
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L’esquema de connexionat dels elements que s’ha descrit 

En el qual a la part de corrent continu, el regulador administra les energies provinents 

de la font auxiliar i el camp de panells i les cedeix a les bateries o a l’inversor depenent 

del l’estat de càrrega de les bateries

l’energia ha estat administrada per el regulador, aquesta és condicionada a 220 V i 50 Hz 

per l’inversor, per ser consumida per les càrregues.

 

Font d’energia auxiliar 

Regulador/

Camp de panells 
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Imatge 36: Aspecte de l’estructura ATERSA tipus S.

L’esquema de connexionat dels elements que s’ha descrit serà el següent:

En el qual a la part de corrent continu, el regulador administra les energies provinents 

de la font auxiliar i el camp de panells i les cedeix a les bateries o a l’inversor depenent 

del l’estat de càrrega de les bateries o la demanda de les càrregues. Després que 

l’energia ha estat administrada per el regulador, aquesta és condicionada a 220 V i 50 Hz 

per l’inversor, per ser consumida per les càrregues. 

 

 

Regulador/Carregador Inversor 

Bateries 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

: Aspecte de l’estructura ATERSA tipus S. 

 

serà el següent: 

 

En el qual a la part de corrent continu, el regulador administra les energies provinents 

de la font auxiliar i el camp de panells i les cedeix a les bateries o a l’inversor depenent 

o la demanda de les càrregues. Després que 

l’energia ha estat administrada per el regulador, aquesta és condicionada a 220 V i 50 Hz 

Càrregues 
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7.4. INDICACIONS

Per que un projecte de cobertura del consum energètic de l’escola amb energia solar 

fotovoltaica pugui ser dut a terme a partir d’aquets estudi, a continuació es donen 

algunes indicacions que ajudarien a millorar

estats tinguts en compte 

1. CLIMATITZACIÓ 

S’ha vist que tots els aparells condicionen en major o manera llur funcionament a la 

temperatura de treball. Així doncs és important poder assegurar un allotjament dels 

aparells que pugui extreure la calor que generin aquests aparells, tret dels panells 

fotovoltaics que han d’ubicar

aproximada la calor generada es pot quantificar si es considera que cadascun del bloc 

d’aparells pot gestionar fins a 19 kW d’energia i cada bloc té un rendiment del 95%, les 

pèrdues es materialitzen en calor. Per tant hi ha 3 blocs 

– que amb un rendiment del 95% poden arribar a representar una emissió de calor de 

19.000 * (1-0,95) * 3 = 2.850 kW. És l’equivalent a 3 estufes domèstiques de 950 

Evacuar aquesta calor pot ser un factor decisiu en la vida útil dels aparells.

Es proposa la creació de corrents d’aire per assegurar una renovació i extracció de la 

calor interior, creant 2 orificis a parets diferents de la sala

terra i el segon arran de sostre, per assegurar un corrent vertical alhora que horitzontal, 

ja que l’aire fred entrarà per el forat inferior i sortirà per el superior, ventilant així tot 

l’interior de la peça. A la següent figura hi ha un esque

 

Imatge 37
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INDICACIONS PER A L’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

de cobertura del consum energètic de l’escola amb energia solar 

fotovoltaica pugui ser dut a terme a partir d’aquets estudi, a continuació es donen 

algunes indicacions que ajudarien a millorar-ne el funcionament o aspectes que han 

estats tinguts en compte a l’hora de realitzar l’estudi. 

CLIMATITZACIÓ DE LA SALA DE BATERIES I INSTRUMENTS DE CONTROL.

S’ha vist que tots els aparells condicionen en major o manera llur funcionament a la 

temperatura de treball. Així doncs és important poder assegurar un allotjament dels 

que pugui extreure la calor que generin aquests aparells, tret dels panells 

tovoltaics que han d’ubicar-se forçosament a la coberta de l’edifici. De manera 

aproximada la calor generada es pot quantificar si es considera que cadascun del bloc 

d’aparells pot gestionar fins a 19 kW d’energia i cada bloc té un rendiment del 95%, les 

èrdues es materialitzen en calor. Per tant hi ha 3 blocs – bateries, reguladors i inversors 

que amb un rendiment del 95% poden arribar a representar una emissió de calor de 

0,95) * 3 = 2.850 kW. És l’equivalent a 3 estufes domèstiques de 950 

Evacuar aquesta calor pot ser un factor decisiu en la vida útil dels aparells.

Es proposa la creació de corrents d’aire per assegurar una renovació i extracció de la 

calor interior, creant 2 orificis a parets diferents de la sala a poder ser el prim

terra i el segon arran de sostre, per assegurar un corrent vertical alhora que horitzontal, 

ja que l’aire fred entrarà per el forat inferior i sortirà per el superior, ventilant així tot 

l’interior de la peça. A la següent figura hi ha un esquema de la proposta.

37:  Proposta de refrigeració de la sala de components fotovoltaics.

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

DEL PROJECTE 

de cobertura del consum energètic de l’escola amb energia solar 

fotovoltaica pugui ser dut a terme a partir d’aquets estudi, a continuació es donen 

ne el funcionament o aspectes que han 

CONTROL. 

S’ha vist que tots els aparells condicionen en major o manera llur funcionament a la 

temperatura de treball. Així doncs és important poder assegurar un allotjament dels 

que pugui extreure la calor que generin aquests aparells, tret dels panells 

se forçosament a la coberta de l’edifici. De manera 

aproximada la calor generada es pot quantificar si es considera que cadascun del bloc 

d’aparells pot gestionar fins a 19 kW d’energia i cada bloc té un rendiment del 95%, les 

bateries, reguladors i inversors 

que amb un rendiment del 95% poden arribar a representar una emissió de calor de 

0,95) * 3 = 2.850 kW. És l’equivalent a 3 estufes domèstiques de 950 Watts. 

Evacuar aquesta calor pot ser un factor decisiu en la vida útil dels aparells. 

Es proposa la creació de corrents d’aire per assegurar una renovació i extracció de la 

a poder ser el primer arran de 

terra i el segon arran de sostre, per assegurar un corrent vertical alhora que horitzontal, 

ja que l’aire fred entrarà per el forat inferior i sortirà per el superior, ventilant així tot 

ma de la proposta. 

 

:  Proposta de refrigeració de la sala de components fotovoltaics.
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2. AUTOMATITZACIÓ 

El regulador seleccionat incorpora un sensor de càrrega de les bateries que està 

connectat a una borna de potencial lliure, que pot ser connectada a un circuit l’alarma 

per avisar de bateries sense càrrega.

El que també es propos

l’alarma, accioni també un relé que connecti el regulador a la font auxiliar d’energia i 

engegui el grup electrogen si s’escau.

És una maniobra d’electricitat bàsica, que pot ser duta a terme pe

afavorint així la funció didàctica de la instal·lació.

  

3. COL·LOCACIÓ I DISTRI

A continuació hi ha una proposta de distribució de les plaques a la coberta del bloc 

d’aules, perquè a part que és el bloc amb més 

instal·laran la resta de components del sistema fotovoltaic i és important minimitzar les 

longituds de conductors abans l’energia no passa per els inversors.

Les dimensions dels mòduls fotovoltaics són de 

Les dimensions de la coberta són de 

Col·locant 4 files de 14 panells cada una i deixant un p

s’ocupa un espai de 14 x 12,24 m de la coberta. Com es pot veure hi caben 
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AUTOMATITZACIÓ DE LA CÀRREGA DE BATERIES. 

El regulador seleccionat incorpora un sensor de càrrega de les bateries que està 

connectat a una borna de potencial lliure, que pot ser connectada a un circuit l’alarma 

per avisar de bateries sense càrrega. 

El que també es proposa és la realització d’un petit circuit que a part de disparar 

l’alarma, accioni també un relé que connecti el regulador a la font auxiliar d’energia i 

engegui el grup electrogen si s’escau. 

És una maniobra d’electricitat bàsica, que pot ser duta a terme pels estudiants de

afavorint així la funció didàctica de la instal·lació. 

COL·LOCACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LES PLAQUES  

A continuació hi ha una proposta de distribució de les plaques a la coberta del bloc 

aules, perquè a part que és el bloc amb més superfície a la coberta, és on s’hi 

instal·laran la resta de components del sistema fotovoltaic i és important minimitzar les 

longituds de conductors abans l’energia no passa per els inversors. 

Les dimensions dels mòduls fotovoltaics són de 1676 x 998 mm i se n’ha de col·locar 53.

Les dimensions de la coberta són de 18 x 32 m resultant la següent distribució.

Imatge 38: Distribució dels panells a la coberta del bloc d’aules.

Col·locant 4 files de 14 panells cada una i deixant un passadís de 1,82 m entre elles, 

s’ocupa un espai de 14 x 12,24 m de la coberta. Com es pot veure hi caben 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

El regulador seleccionat incorpora un sensor de càrrega de les bateries que està 

connectat a una borna de potencial lliure, que pot ser connectada a un circuit l’alarma 

a és la realització d’un petit circuit que a part de disparar 

l’alarma, accioni també un relé que connecti el regulador a la font auxiliar d’energia i 

ls estudiants del taller, 

A continuació hi ha una proposta de distribució de les plaques a la coberta del bloc 

superfície a la coberta, és on s’hi 

instal·laran la resta de components del sistema fotovoltaic i és important minimitzar les 

se n’ha de col·locar 53. 

18 x 32 m resultant la següent distribució. 

: Distribució dels panells a la coberta del bloc d’aules. 

 

assadís de 1,82 m entre elles, 

s’ocupa un espai de 14 x 12,24 m de la coberta. Com es pot veure hi caben 
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espaiosament i hi ha suficient espai als passadissos per passar

realitzar les instal·lacions i manteniment.

La separació entre files és 

ombra entre les mateixos mòduls, ja que tal com es veu a la següent, per a la inclinació 

més desfavorable dels mòduls, 30º S, el sol hi ha d’incidir amb un angle mínim de 24,8º a 

partir de les 8 del matí que és quan es comença a captar la irradiació (

meteorològic). En aquest país el sol surt a l’horitzó 

desembre, així doncs a les 8 del matí ja s’ha superat els 24 º i no hi ha ombres entre els 

captadors. 

 
4. MARCATGE DE LES POSI

Una de les tasques del manteniment de la instal·lació és inclinar els captadors a la 

inclinació estipulada segons 

més importants, ja que el perfil de radiació captada variaria completament, fent inútil el 

disseny. 

Per assegurar que es du a terme aquesta tasca correctament, es proposa senyalar amb 2 

etiquetes cada estructura. Una que indiqui a quina posició s’ha de fixar el cargol o 

passador per la inclinació sud i l’altra que ho indiqui per la inclinació nord.

5. INTERRUPTORS ALS CAP

Durant el període de vacances, als mesos de juliol i agost, les plaques se

energia i entregant-la als regulador, els quals han de dissipar

realitzar cicles de manteniment de les bateries, donat que aquestes poden auto 
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espaiosament i hi ha suficient espai als passadissos per passar-hi, així com per poder

realitzar les instal·lacions i manteniment. 

e files és suficient tant per la maniobrabilitat com per a no fer

ombra entre les mateixos mòduls, ja que tal com es veu a la següent, per a la inclinació 

més desfavorable dels mòduls, 30º S, el sol hi ha d’incidir amb un angle mínim de 24,8º a 

e les 8 del matí que és quan es comença a captar la irradiació (

). En aquest país el sol surt a l’horitzó – 0º - a les 6:39 h al més de 

desembre, així doncs a les 8 del matí ja s’ha superat els 24 º i no hi ha ombres entre els 

Imatge 39: Projecció d’ombres entre els panells.

MARCATGE DE LES POSICIONS DE FIXACIÓ DE LES ESTRUCTURES

Una de les tasques del manteniment de la instal·lació és inclinar els captadors a la 

inclinació estipulada segons la època. Aquesta tasca potser la més senzilla, però de les 

més importants, ja que el perfil de radiació captada variaria completament, fent inútil el 

Per assegurar que es du a terme aquesta tasca correctament, es proposa senyalar amb 2 

cada estructura. Una que indiqui a quina posició s’ha de fixar el cargol o 

passador per la inclinació sud i l’altra que ho indiqui per la inclinació nord.

INTERRUPTORS ALS CAPTADORS 

Durant el període de vacances, als mesos de juliol i agost, les plaques se

la als regulador, els quals han de dissipar-la ells mateixos o bé 

realitzar cicles de manteniment de les bateries, donat que aquestes poden auto 

optimització de les necessitats energètiques d’una escola rural a Burkina Faso 

 

hi, així com per poder-hi 

suficient tant per la maniobrabilitat com per a no fer-se 

ombra entre les mateixos mòduls, ja que tal com es veu a la següent, per a la inclinació 

més desfavorable dels mòduls, 30º S, el sol hi ha d’incidir amb un angle mínim de 24,8º a 

e les 8 del matí que és quan es comença a captar la irradiació (veure annex 

a les 6:39 h al més de 

desembre, així doncs a les 8 del matí ja s’ha superat els 24 º i no hi ha ombres entre els 

: Projecció d’ombres entre els panells. 

   

LES ESTRUCTURES 

Una de les tasques del manteniment de la instal·lació és inclinar els captadors a la 

la època. Aquesta tasca potser la més senzilla, però de les 

més importants, ja que el perfil de radiació captada variaria completament, fent inútil el 

Per assegurar que es du a terme aquesta tasca correctament, es proposa senyalar amb 2 

cada estructura. Una que indiqui a quina posició s’ha de fixar el cargol o 

passador per la inclinació sud i l’altra que ho indiqui per la inclinació nord. 

Durant el període de vacances, als mesos de juliol i agost, les plaques segueixen captant 

la ells mateixos o bé 

realitzar cicles de manteniment de les bateries, donat que aquestes poden auto 
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descarregar-se en l’estat de flotació. A aquesta situació en que les bateri

però segueixen realitzant cicles per mantenir el nivell, se l’anomena ebullició de les 

bateries. 

Per evitar aquest desgast tant de panells, com reguladors i bateries, es proposa 

desconnectar una fracció de captadors. A part de tots els cond

actuadors propis del sistema, es proposa uns interruptors que connectin un nombre de 

panells per tal que puguin ser connectats i desconnectats quan convingui.

Aquesta mesura també és útil per si hi ha alguna irregularitat en el funcio

l’escola i cal modificar-

La reducció de panells que caldria fer és comptant que sempre queda el consum mínim 

del bloc de masovers que consumeix 170 kWh al més. Comparant

durant el curs de 2.400 kWh al més, caldria re

l’habitual. Això vol dir que caldria deixar en captació una fracció de 53 / 14 = 4 panells.

Per tant es proposa que s’agrupin els panells en enceses de 4 captadors, per estalviar un 

desgast inútil dels components
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se en l’estat de flotació. A aquesta situació en que les bateri

però segueixen realitzant cicles per mantenir el nivell, se l’anomena ebullició de les 

Per evitar aquest desgast tant de panells, com reguladors i bateries, es proposa 

desconnectar una fracció de captadors. A part de tots els conductors, proteccions i 

actuadors propis del sistema, es proposa uns interruptors que connectin un nombre de 

panells per tal que puguin ser connectats i desconnectats quan convingui.

Aquesta mesura també és útil per si hi ha alguna irregularitat en el funcio

ne l’ús. 

La reducció de panells que caldria fer és comptant que sempre queda el consum mínim 

del bloc de masovers que consumeix 170 kWh al més. Comparant-lo amb el consum mig 

durant el curs de 2.400 kWh al més, caldria reduir l’energia a 2.400 / 170 = 1/14 part de 

l’habitual. Això vol dir que caldria deixar en captació una fracció de 53 / 14 = 4 panells.

Per tant es proposa que s’agrupin els panells en enceses de 4 captadors, per estalviar un 

desgast inútil dels components i allargar-ne la vida. 
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se en l’estat de flotació. A aquesta situació en que les bateries estan plenes 

però segueixen realitzant cicles per mantenir el nivell, se l’anomena ebullició de les 

Per evitar aquest desgast tant de panells, com reguladors i bateries, es proposa 

uctors, proteccions i 

actuadors propis del sistema, es proposa uns interruptors que connectin un nombre de 

panells per tal que puguin ser connectats i desconnectats quan convingui. 

Aquesta mesura també és útil per si hi ha alguna irregularitat en el funcionament de 

La reducció de panells que caldria fer és comptant que sempre queda el consum mínim 

lo amb el consum mig 

duir l’energia a 2.400 / 170 = 1/14 part de 

l’habitual. Això vol dir que caldria deixar en captació una fracció de 53 / 14 = 4 panells. 

Per tant es proposa que s’agrupin els panells en enceses de 4 captadors, per estalviar un 
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8. ANÀLISI DE LES IMPLI

 

Els efectes mediambientals de la implantació de l’estudi a l’escola, són d’un impacte baix 

i en global beneficiós. 

EFECTES ENERGÈTICS 

Amb la instal·lació fotovoltaica, l’escola farà ús 

requereix recursos. Contràriament hauria de consumir l’energia de les centrals 

elèctriques de Burkina Faso o bé disposar d’un grup electrogen propi. Aquest estalvi 

d’energia fòssil es tradueix en un estalvi d’emission

d’emissions si es coneix d’on hauria provingut el consum.

A Bobo-Dioulasso hi ha 2 centrals tèrmiques tal com mostra el següent resum de 

centrals tèrmiques de Burkina. 

cap central hidràulica a la ciutat, però tot i 

centrals del país, s’avaluarà

consumida al mateix lloc on es genera.
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ANÀLISI DE LES IMPLICACIONS AMBIENTALS. 

Els efectes mediambientals de la implantació de l’estudi a l’escola, són d’un impacte baix 

 

 

Amb la instal·lació fotovoltaica, l’escola farà ús d’una energia de font renovable que no 

requereix recursos. Contràriament hauria de consumir l’energia de les centrals 

elèctriques de Burkina Faso o bé disposar d’un grup electrogen propi. Aquest estalvi 

d’energia fòssil es tradueix en un estalvi d’emissions de CO2. Es pot quantificar l’estalvi 

d’emissions si es coneix d’on hauria provingut el consum. 

Dioulasso hi ha 2 centrals tèrmiques tal com mostra el següent resum de 

centrals tèrmiques de Burkina. Com s’ha dit a la introducció energètica del país

cap central hidràulica a la ciutat, però tot i que hi ha interconnexions entre xarxes i 

s’avaluarà l’estalvi energètic de forma local, és a dir, l’energia 

consumida al mateix lloc on es genera. 

Taula 16: Resum de centrals tèrmiques de Burkina Faso.
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CACIONS AMBIENTALS.  

Els efectes mediambientals de la implantació de l’estudi a l’escola, són d’un impacte baix 

d’una energia de font renovable que no 

requereix recursos. Contràriament hauria de consumir l’energia de les centrals 

elèctriques de Burkina Faso o bé disposar d’un grup electrogen propi. Aquest estalvi 

. Es pot quantificar l’estalvi 

Dioulasso hi ha 2 centrals tèrmiques tal com mostra el següent resum de 

om s’ha dit a la introducció energètica del país, no hi ha 

interconnexions entre xarxes i 

l’estalvi energètic de forma local, és a dir, l’energia 

: Resum de centrals tèrmiques de Burkina Faso.1 

 



Estudi d’avaluació, cobertura i 

 

Les dues centrals de Bobo Dioulasso són tèrmiques diesel i es diuen Bobo I i Bobo II. Les 

seves capacitat de producció són de 2.283.600 kWh/any i 23.727.000

respectivament1 un total de 

l’equivalència d’emissions de CO

d’energia. 

A la taula es mostra que 

CO2. L’escola té un consum anual de 25.048 kWh que signifiquen 6.261.880,77 gr. de CO

és a dir 6,26 tn. de CO2

EFECTES DE RESIDUS 

La generació d’energia fotov

desmantellament dels components del propi sistema quan aquests arribin al final de la 

seva vida útil o s’han de canviar per averia. 

elèctric i electrònic, de manera que el seu abocament 

poden contenir substàncies contaminants i no són biodegradables.

bateries que contenen litres d’àcid sulfúric que ha de rebre un tractament adequat. Per 

tant, tots aquests components han de rebre un tractament a

tractament de residus. Cal estudiar l’existència de plantes de tractament al país, però en 

                                                          
1
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Les dues centrals de Bobo Dioulasso són tèrmiques diesel i es diuen Bobo I i Bobo II. Les 

seves capacitat de producció són de 2.283.600 kWh/any i 23.727.000

un total de 26.010.600 kWh a l’any. A la següent taula es mostra 

l’equivalència d’emissions de CO2 per generar un kWh a partir de diferents fonts 

Taula 17: Equivalencia de g de CO2 per kWh segons el combustible usat.

es mostra que per a l’obtenció de 1kWh de gasoil hi ha una emissió de 300 gr. 

. L’escola té un consum anual de 25.048 kWh que signifiquen 6.261.880,77 gr. de CO

2 emeses a l’any. 

La generació d’energia fotovoltaica no emet cap tipus de residu a part del 

desmantellament dels components del propi sistema quan aquests arribin al final de la 

seva vida útil o s’han de canviar per averia. Tots els components contenen material 

elèctric i electrònic, de manera que el seu abocament no pot ser incontrolat ja que 

poden contenir substàncies contaminants i no són biodegradables. 

bateries que contenen litres d’àcid sulfúric que ha de rebre un tractament adequat. Per 

tant, tots aquests components han de rebre un tractament adequat a una planta de 

tractament de residus. Cal estudiar l’existència de plantes de tractament al país, però en 

                   
Societé Nationale d’Electricité du Burkina. 

Gonzalo López Patiño - Consideraciones energéticas y ambientales de la gestión
de la demanda de agua. El proyecto AECO2. 
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Les dues centrals de Bobo Dioulasso són tèrmiques diesel i es diuen Bobo I i Bobo II. Les 

seves capacitat de producció són de 2.283.600 kWh/any i 23.727.000 kWh/any  

Wh a l’any. A la següent taula es mostra 

per generar un kWh a partir de diferents fonts 

per kWh segons el combustible usat.2 

 

emissió de 300 gr. 

. L’escola té un consum anual de 25.048 kWh que signifiquen 6.261.880,77 gr. de CO2 

ap tipus de residu a part del 

desmantellament dels components del propi sistema quan aquests arribin al final de la 

ls components contenen material 

incontrolat ja que 

 Especialment les 

bateries que contenen litres d’àcid sulfúric que ha de rebre un tractament adequat. Per 

dequat a una planta de 

tractament de residus. Cal estudiar l’existència de plantes de tractament al país, però en 

ambientales de la gestión 
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el cas que no n’hi hagi, s’ha de considerar la opció d’embarcar els residus cap a 

Barcelona per que aquí rebin el tractament adequat.

EFECTE PAISATGÍSTIC 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del bloc d’aules modifica el perfil de 

l’edifici i fa que no quedi integrat a la ciutat. Cal estudiar 

si les plaques tenen una visualització molt destacada. E

mitja paret, a l’entorn de la coberta com una barana, amb l’estil de paret del país per tal 

que oculti els mòduls a la vista. Donat la col·locació dels mòduls amb l’ample espaiat 

com s’ha vist anteriorment, la construcció del 

SUPORT ECOLÒGIC 

Com a consideració mediambiental, aquest estudi s’ha imprès en paper reciclat.
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el cas que no n’hi hagi, s’ha de considerar la opció d’embarcar els residus cap a 

Barcelona per que aquí rebin el tractament adequat. 

 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del bloc d’aules modifica el perfil de 

l’edifici i fa que no quedi integrat a la ciutat. Cal estudiar un cop implementat el projecte 

si les plaques tenen una visualització molt destacada. En aquest cas es pot construir 

mitja paret, a l’entorn de la coberta com una barana, amb l’estil de paret del país per tal 

que oculti els mòduls a la vista. Donat la col·locació dels mòduls amb l’ample espaiat 

com s’ha vist anteriorment, la construcció del mur no faria ombra a les plaques.

Com a consideració mediambiental, aquest estudi s’ha imprès en paper reciclat.
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el cas que no n’hi hagi, s’ha de considerar la opció d’embarcar els residus cap a 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del bloc d’aules modifica el perfil de 

un cop implementat el projecte 

n aquest cas es pot construir 

mitja paret, a l’entorn de la coberta com una barana, amb l’estil de paret del país per tal 

que oculti els mòduls a la vista. Donat la col·locació dels mòduls amb l’ample espaiat 

mur no faria ombra a les plaques. 

Com a consideració mediambiental, aquest estudi s’ha imprès en paper reciclat. 
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9. ESTUDI ECONÒMIC

En aquest apartat es durà a terme una valoració de la implantació del projecte de 

cobertura energètica. 

Es valorarà si el preu de la implantació del projecte és equiparable a consumir l’energia i 

contractar la potència a la xarxa local.

Al pressupost s’ha obtingut un cost de implantació del sistema fotovoltaic, incloent 

transport des de Barcelona per mar, de 

i el disseny són gratuïts, ja que estem en el marc d’un projecte de desenvolupament.

Aquesta inversió es calcula que pot tenir 25 anys de vida útil, ja que és la vida més 

restrictiva dels components descrits

El consum que hi haurà durant 25 anys es calcula a partir del consum anual, que són  

24.559,52 kWh a l’any. 

El preu del kWh de la instal·lació és de  

El preu del kWh a partir de la xa

cost de 139,13 F CFA/kWh

de 0,2089 €/kWh. 

El següent quadre mostra la comparativa.

Preu €/kWh fotovoltaic

0,2271

 

Aquesta diferència del quilowatt hora significa en 25 anys de consum al ritme calculat, 

11.174,58€. 

Aquesta diferència de preu, significa una autonomia que pot ser molt preuada a l’escola, 

donada la inestabilitat i i

anys la xarxa sigui reparada i la instal·lació perdi el sentit.

Les pèrdues de càrrega ocasionals que hi pot haver a causa del sistema fotovoltaic, 

poden ser eliminades, si es connecta el regu
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ESTUDI ECONÒMIC 

En aquest apartat es durà a terme una valoració de la implantació del projecte de 

 

orarà si el preu de la implantació del projecte és equiparable a consumir l’energia i 

contractar la potència a la xarxa local. 

Al pressupost s’ha obtingut un cost de implantació del sistema fotovoltaic, incloent 

transport des de Barcelona per mar, de 139.445,90 €, tenint en compte que la mà d’obra 

i el disseny són gratuïts, ja que estem en el marc d’un projecte de desenvolupament.

Aquesta inversió es calcula que pot tenir 25 anys de vida útil, ja que és la vida més 

restrictiva dels components descrits, la de les plaques i les bateries. 

El consum que hi haurà durant 25 anys es calcula a partir del consum anual, que són  

24.559,52 kWh a l’any.  

El preu del kWh de la instal·lació és de  

El preu del kWh a partir de la xarxa del país, contractant un consum major de 30 A té un 

cost de 139,13 F CFA/kWh1, que la seva equivalència en euros és de 655,96 F CFA/

El següent quadre mostra la comparativa. 

kWh fotovoltaic Preu €/kWh xarxa pública Diferència

0,2271 0,2089 0,0182

Aquesta diferència del quilowatt hora significa en 25 anys de consum al ritme calculat, 

Aquesta diferència de preu, significa una autonomia que pot ser molt preuada a l’escola, 

donada la inestabilitat i inconstància de la xarxa elèctrica local. Però pot ser que en 25

la xarxa sigui reparada i la instal·lació perdi el sentit. 

Les pèrdues de càrrega ocasionals que hi pot haver a causa del sistema fotovoltaic, 

poden ser eliminades, si es connecta el regulador carregador a la xarxa local, per poder 
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En aquest apartat es durà a terme una valoració de la implantació del projecte de 

orarà si el preu de la implantació del projecte és equiparable a consumir l’energia i 

Al pressupost s’ha obtingut un cost de implantació del sistema fotovoltaic, incloent 

, tenint en compte que la mà d’obra 

i el disseny són gratuïts, ja que estem en el marc d’un projecte de desenvolupament. 

Aquesta inversió es calcula que pot tenir 25 anys de vida útil, ja que és la vida més 

El consum que hi haurà durant 25 anys es calcula a partir del consum anual, que són  

. 

rxa del país, contractant un consum major de 30 A té un 

, que la seva equivalència en euros és de 655,96 F CFA/€, és 

iferència €/kWh 

0,0182 

Aquesta diferència del quilowatt hora significa en 25 anys de consum al ritme calculat, 

Aquesta diferència de preu, significa una autonomia que pot ser molt preuada a l’escola, 

nconstància de la xarxa elèctrica local. Però pot ser que en 25 

Les pèrdues de càrrega ocasionals que hi pot haver a causa del sistema fotovoltaic, 

lador carregador a la xarxa local, per poder 
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carregar les bateries quan hi hagi una fallada o un consum d’emergència. El preu de 

consumir de la xarxa aquesta energia que no és subministrada es pot quantitzar, si

sap que hi pot haver 58 dies l’any en que

no subministrada és del 27,96%. Si es pren com a consum diari mitja 78 kWh, els kWh 

que es consumiran extres són 78*0,28*50*25 =  27.300 kWh en 25 anys.

En euros aquesta inversió extra significa 27.300 * 0,

Per tant, augmentant el preu 

instal·lació és de 145.148,87 

L’augment del preu del kWh de la instal·lació, comptant una vida útil de 25 anys, és 

0,2364 €/kWh, per tenir la seguretat
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carregar les bateries quan hi hagi una fallada o un consum d’emergència. El preu de 

consumir de la xarxa aquesta energia que no és subministrada es pot quantitzar, si

sap que hi pot haver 58 dies l’any en que hi ha pèrdua de càrrega i l’energia diària mitja 

no subministrada és del 27,96%. Si es pren com a consum diari mitja 78 kWh, els kWh 

que es consumiran extres són 78*0,28*50*25 =  27.300 kWh en 25 anys.

En euros aquesta inversió extra significa 27.300 * 0,2089 = 5.702,87 €. 

Per tant, augmentant el preu de 139.445,90 € en 5.702,87 €, el preu final de la 

instal·lació és de 145.148,87 €. 

L’augment del preu del kWh de la instal·lació, comptant una vida útil de 25 anys, és 

, per tenir la seguretat del 100% del subministrament. 
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carregar les bateries quan hi hagi una fallada o un consum d’emergència. El preu de 

consumir de la xarxa aquesta energia que no és subministrada es pot quantitzar, si se 

hi ha pèrdua de càrrega i l’energia diària mitja 

no subministrada és del 27,96%. Si es pren com a consum diari mitja 78 kWh, els kWh 

que es consumiran extres són 78*0,28*50*25 =  27.300 kWh en 25 anys. 

 

€, el preu final de la 

L’augment del preu del kWh de la instal·lació, comptant una vida útil de 25 anys, és de 
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10. CONCLUSIONS

Les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi són les següents:

 La importància de l’estudi lumínic

El resultat obtingut de l’estudi lumínic ha estat del 33% de la potència instal·lada 

en lluminària i del 39% en

disseny bioclim

estat dut a terme sobre una proposta de distribució de l’escola en la qual s’ha 

tingut en compte la il·luminació natural, 

distribució de les obertures. Aquest és un aspecte 

obertures grans faciliten l’entrada dels raigs de sol a l’edifici i per tant en 

dificulten la climatització. Per altra banda Unes obertures molt

complexes resulten cares.

La optimització d’aquestes tres variables, il·luminació, climatització i l’estalvi 

econòmic pot ser objecte d’un estudi molt interessant i revelador del fet que a 

partir d’un bon disseny, i sense costos extres, es poden o

d’energia. 

 L’energia fotovoltaica és una energia en la qual val la pena invertir

com s’ha vist, no presenta cap rendibilitat respecte 

pública, sinó que representa un petit increment de 0,018 

però que és molt positiva en l’aspecte mediambiental i didàctic. A més té el 

factor afegit que amb l’estat actual de la xarxa elèctrica del país, es guanya 

l’autonomia de no haver de dependre de les irregularitats i tallades de 

subministrament 

 En l’aspecte mediambiental resulta molt positiva per que no té cap més impacte 

significatiu que un estalvi 6 tm de CO

concebut per ser un model de desenvolupament, en un país que figura entre els 

més pobres del món 

Humà de la ONU 

garantir una vida digna als seus ocupants. Per aquest motiu és necessari que hi 

hagi referències de desenvolup

 En l’aspecte didàctic també és positiu, 

de l’energia: l’energia inicialment prové del sol i a partir d’uns aparells amb una 

tecnologia aplicada, es transforma en energia 
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CONCLUSIONS 

Les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi són les següents: 

La importància de l’estudi lumínic. 

El resultat obtingut de l’estudi lumínic ha estat del 33% de la potència instal·lada 

en lluminària i del 39% en consum energètic. Això demostra la importància del 

disseny bioclimàtic, que no s’incorpora a l’arquitectura actual. 

estat dut a terme sobre una proposta de distribució de l’escola en la qual s’ha 

tingut en compte la il·luminació natural, però no se n’ha arribat a optimitzar la 

distribució de les obertures. Aquest és un aspecte complex

obertures grans faciliten l’entrada dels raigs de sol a l’edifici i per tant en 

dificulten la climatització. Per altra banda Unes obertures molt

complexes resulten cares. 

La optimització d’aquestes tres variables, il·luminació, climatització i l’estalvi 

econòmic pot ser objecte d’un estudi molt interessant i revelador del fet que a 

partir d’un bon disseny, i sense costos extres, es poden obtenir grans estalvis 

L’energia fotovoltaica és una energia en la qual val la pena invertir

com s’ha vist, no presenta cap rendibilitat respecte connectar

pública, sinó que representa un petit increment de 0,018 € el pr

però que és molt positiva en l’aspecte mediambiental i didàctic. A més té el 

factor afegit que amb l’estat actual de la xarxa elèctrica del país, es guanya 

l’autonomia de no haver de dependre de les irregularitats i tallades de 

subministrament que presenta. 

En l’aspecte mediambiental resulta molt positiva per que no té cap més impacte 

significatiu que un estalvi 6 tm de CO2 a l’any, i perquè aquest projecte ha estat 

concebut per ser un model de desenvolupament, en un país que figura entre els 

s pobres del món – la posició 175 de 177 de l’Índex de Desenvolupament 

Humà de la ONU – i que té el repte de desenvolupar-se i modernitzar

garantir una vida digna als seus ocupants. Per aquest motiu és necessari que hi 

hagi referències de desenvolupament que obrin un camí a seguir

En l’aspecte didàctic també és positiu, donat que transmet el concepte del cicle 

de l’energia: l’energia inicialment prové del sol i a partir d’uns aparells amb una 

tecnologia aplicada, es transforma en energia elèctrica útil. Si no hi ha sol hi ha 
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El resultat obtingut de l’estudi lumínic ha estat del 33% de la potència instal·lada 

consum energètic. Això demostra la importància del 

àtic, que no s’incorpora a l’arquitectura actual. Aquest estudi ha 

estat dut a terme sobre una proposta de distribució de l’escola en la qual s’ha 

però no se n’ha arribat a optimitzar la 

complex, ja que unes 

obertures grans faciliten l’entrada dels raigs de sol a l’edifici i per tant en 

dificulten la climatització. Per altra banda Unes obertures molt grans o 

La optimització d’aquestes tres variables, il·luminació, climatització i l’estalvi 

econòmic pot ser objecte d’un estudi molt interessant i revelador del fet que a 

btenir grans estalvis 

L’energia fotovoltaica és una energia en la qual val la pena invertir-hi, malgrat 

connectar-se a la xarxa 

€ el preu del kWh, 

però que és molt positiva en l’aspecte mediambiental i didàctic. A més té el 

factor afegit que amb l’estat actual de la xarxa elèctrica del país, es guanya 

l’autonomia de no haver de dependre de les irregularitats i tallades de 

En l’aspecte mediambiental resulta molt positiva per que no té cap més impacte 

a l’any, i perquè aquest projecte ha estat 

concebut per ser un model de desenvolupament, en un país que figura entre els 

la posició 175 de 177 de l’Índex de Desenvolupament 

se i modernitzar-se per 

garantir una vida digna als seus ocupants. Per aquest motiu és necessari que hi 

camí a seguir sostenible. 

donat que transmet el concepte del cicle 

de l’energia: l’energia inicialment prové del sol i a partir d’uns aparells amb una 

elèctrica útil. Si no hi ha sol hi ha 
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problemes amb el subministrament, que mostra que l’energia no és gratuïta, 

sinó que s’ha d’obtenir d’algun recurs. El fet d’haver de respectar unes pautes 

de consum per a minimitzar

energètica, malgrat sigui en un país on no tinguin problemes de malgastar 

energia, però no per aquest fet l’estalvi deixa de ser una prioritat universal, que 

és important transmetre a les noves generacions.

 El fet que el sistema de generaci

també és contribueix al factor didàctic

tasques de manteniment de sistemes fotovoltaics i d’electricitat en 
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energètica, malgrat sigui en un país on no tinguin problemes de malgastar 

energia, però no per aquest fet l’estalvi deixa de ser una prioritat universal, que 

és important transmetre a les noves generacions. 

El fet que el sistema de generació d’energia estigui inclòs al recinte de l’escola 

també és contribueix al factor didàctic, ja que permet que s’hi aprengui a dur 

tasques de manteniment de sistemes fotovoltaics i d’electricitat en 
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problemes amb el subministrament, que mostra que l’energia no és gratuïta, 

sinó que s’ha d’obtenir d’algun recurs. El fet d’haver de respectar unes pautes 

lo també  transmet el concepte d’estalvi i reducció 

energètica, malgrat sigui en un país on no tinguin problemes de malgastar 

energia, però no per aquest fet l’estalvi deixa de ser una prioritat universal, que 

ó d’energia estigui inclòs al recinte de l’escola 

, ja que permet que s’hi aprengui a dur 

tasques de manteniment de sistemes fotovoltaics i d’electricitat en general. 
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