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2. INTRODUCCIÓ 

El Treball Final de Màster que es detalla en aquest document pretén ser una nova proposta de 
projecte didàctic emmarcant dins del Treball de Síntesis per a Cicles Formatius de Grau Mig 
(família d’electricitat electrònica) el qual també és pot adaptar per als alumnes de 4rt ESO 
(Tecnologia). El projecte pot ser realitzat per qualsevol centre de secundaria, independentment de 
les particularitats que pugui tenir cada institut. 

La finalitat d’aquest treball és en definitiva realitzar una guia educativa per als alumnes i 
professors en la que es tractin diferents aspectes sobre l’energia elèctrica i l’ús eficient d’aquesta. 
Per tal de que al finalitzar el treball de síntesi els alumnes siguin capaços de proposar millores en 
l’eficiència energètica del propi centre. 

Aprofitant la sensibilitat envers el respecte pel medi ambient i l’actual iterés en temes de 
sostenibilitat i eficiència energètica. Considero que es interessant realitzar un projecte d’aquesta 
indole on hi ha una important incidència de l’àmbit tecnològic i més concretament elèctric. 

Perseguint l’objectiu final de que els alumnes tot seguint aquest full de ruta preestablert (el qual 
és el subjecte d’aquest Treball Final de Máster), assoleixin la capacitat d’analitzar i estudiar 
energèticament el seu centre educatiu. Tan des de una vessant tecnològica, com fent ús d’un 
esperit crític que els permeti aportar solucions econòmica i tècnicament sostenibles per a millorar 
l’eficiència energètica del centre. 

El projecte aglutina dins de la guia que seguiran els alumnes un seguit d’etapes en les que 
l’estudiant realitzarà tan un inventari energètic del centre, un estudi històric del consum energètic 
del centre, com resoldre problemes i exercicis energètics plantejats fins a arribar a l’etapa d’anàlisi 
i aportació de solucions reals. 

El full de ruta mencionat té el suport d’una aplicació informàtica (TIC) la qual no només permet 
una perfecta interacció entre l’alumne i el professor, sinó que serveix com a eina d’organització del 
projecte tan per a l’alumne com per al docent. 

El projecte tanmateix demana d’una col·laboració i implicació total del centre amb els alumnes i 
el projecte. El qual es veurà amb la missió educativa de proporcionar als estudiants tota la 
informació necessària per a la realització del treball com per exemple les factures energètiques. 
Així com amb la obligació moral d’escoltar i estudiar les solucions d’eficiència energètica 
proposades pels alumnes al final de l’estudi energètic, amb la presència personal del director del 
centre escolar. 
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

El consum d’energia forma part del dia a dia de la societat. Tan pel que respecta als petits 
electrodomèstics com als grans mitjans de transport, els quals requereix d’una força que faci 
possible el seu funcionament. Comprendre els processos on intervé l’energia esdevé un punt clau 
per a poder ser conscients de la importància que suposa l’estil de vida i els comportaments que 
segueix la nostra societat, així com per entendre també la seva repercussió, tan al medi ambient 
como a la població. 

L’augment progressiu del consum energètic al món obre molts interrogants, reptes i 
oportunitats, ja que els recursos més utilitzats actualment s’obtenen de forma limitada de la 
naturalesa i, això fa necessari dissenyar nous models energètics. En aquest context, el cicle de 
l’energia és i ha de ser un referent, ja que s’han de considerar l’eficiència i eficàcia dels sistemes 
de generació, transport i distribució a més a més del consum final. 

Essent conscients de que per arribar fins a un nou model energètic sostenible es necessari 
promoure iniciatives orientades a l’ús racional de l’energia, la gestió de la demanda i l’eficiència 
energètica, i generalitzar-les entre els professionals del futur. Per tot això, crec que el paper de 
l’ensenyament es un peça clau d’aquest procés. 

Dins d’aquest context un bon marc per a l’anàlisi i la conscienciació sobre l’eficiència energètica 
és indubtablement el propi centre educatiu. Molts instituts, tan antics com moderns, tenen 
mancances a nivell energètic, des de mals hàbits d’estudiants, professors i empleats fins a 
deficiències tecnològiques importants. Així mateix, dins del currículum didàctic dels alumnes de 
CFGM de la família d’electricitat i electrònica tot i que compta amb continguts relacionats amb 
l’eficiència energètica i altres aspectes que hi estan relacionats directa o indirectament, no existeix 
una Unitat Formativa dedicada específicament a l’eficiència energètica. 

De manera que el mòdul de treball de síntesi es converteix en un molt bon context per a incidir 
en els problemes esmentats de sensibilització envers l’eficiència energètica. El treball de síntesi es 
un espai adient on els professors poden ressaltar i contextualitzar els continguts sobre eficiència 
energètica que es tracten al llarg del cicle. 

Tanmateix, molts professionals del món de l’electricitat en certa manera viuen al marge de la 
importància i les conseqüències que provoca una mala eficiència energètica de la qual sovint 
només tenen un mínim coneixement sobre l’impacte econòmic que suposa, i tot i que és un factor 
a tenir molt en compte, no és l’únic. De manera que un treball de síntesi centrat en l’eficiència 
energètica (en aquest cas del propi centre educatiu) permetrà formar nous professionals que 
adquireixin els coneixements i la mentalitat d’un nou model energètic sostenible. Que provocarà 
que siguin capaços d’aportar solucions creatives, viables i eficients en relació a l’eficiència 
energètica en els seus futurs professionals. Al mateix temps que, com ja s’ha dit, és millora 
l’eficiència energètica del centre educatiu a partir de les millores proposades pels alumnes al final 
del projecte. 

Pel que fa al currículum del Cicle formatiu de grau Mig d’Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques en el qual és centra especialment aquest projecte. El treball de l’estudi energètic és 
realitza dins el mòdul 13 “Síntesi” que es fa al llarg de tot el curs i en el qual s’aprofitaran i 
s’ampliaran especialment els continguts de les següents Unitats Formatives dels mòduls del 
mateix cicle. Tot i que s’aglutinaran coneixements de tots els mòduls, en la següent taula es 
mostren els que tindran un pes més important. 
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Mòdul 2: Instal·lacions elèctriques interiors  
UF 2: Instal·lacions elèctriques 
interiors en edificis d’habitatges 

1. Circuits elèctrics bàsics d’instal·lacions interiors. 
2. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en habitatges 
2.1 Condicions generals de les instal·lacions interiors 
d'habitatges. 
2.10 Nivells d'electrificació i nombre de circuits. 
2.14 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en 
habitatges. 
2.15 Resolució de problemes en les instal·lacions 
elèctriques en habitatges 
4. Posada en servei d'instal·lacions d’habitatge 
4.8 Norma UNE 20460-6-61 

UF 3: Instal·lacions elèctriques 
interiors en locals, oficines i 
indústries 

1. Instal·lacions en locals de pública concurrència. 
2. Instal·lacions en locals comercials, industrials i d’oficines. 
4. Posada en servei d'instal·lacions en locals, oficines i 
indústries 

UF 4: Documentació tècnica de 
les instal·lacions elèctriques 
interiors 

1. Documentació de les instal·lacions. 
1.11 Càlculs de les instal·lacions elèctriques de BT. 
1.12 Previsió de potències. 

Mòdul 3: Instal·lacions de distribució 
UF 1: Centres de transformació 1. Configuració dels centres de transformació (CT):  

1.1 Estructura del sistema elèctric.  
1.2 Situació i funció dels centres de transformació en el 
sistema elèctric 

UF 2: Xarxes aèries de 
distribució en baixa tensió 

1. Configuració de xarxes aèries de distribució en baixa 
tensió.  
1.11 Tipologia i estructura de les xarxes aèries de baixa 

tensió. 
 

UF 3: Xarxes subterrànies de 
distribució en baixa tensió 

1. Configuració de xarxes subterrànies de distribució en 
baixa tensió. 
1.1  Tipus i característiques de les instal·lacions de xarxes 
subterrànies (directament soterrades, sota tub, en galeries, 
entre d’altres) 

UF 4: Instal·lacions d’enllaç 1. Configuració de les instal·lacions elèctriques d'enllaç 
1.1. Línies general d’alimentació: càlcul, conductors 
utilitzats, sistemes d’instal·lació. 
1.2. Derivacions individuals: càlcul, conductors utilitzats, 
sistemes d’instal·lació. 
1.3. Comptadors: funcionament, tipus, sistemes 
d’instal·lació. 
1.4. Tarifació elèctrica.  
1.5. Instal·lacions de posada a terra en edificis.  
Control de la potència contractada 

Mòdul 5: Instal·lacions domòtiques 
UF 1: Automatització 
d’habitatges 

1. Àrees de gestió en instal·lacions domòtiques.  
1.1. Introducció a l’automatització d’habitatges. 
1.2. Característiques d’un habitatge automatitzat. 

1.3.  Àrees d’aplicació en les instal·lacions domèstiques: 
seguretat, confort, gestió d’energia i comunicacions. 

Mòdul 6: Instal·lacions solars fotovoltaiques 
UF 1: Muntatge d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques 

1. Identificació dels elements de les instal·lacions d'energia 
solar fotovoltaica. 
2. Configuració de les instal·lacions d'energia solar. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Tenint en compte el problema exposat en l’apartat 3. La solució proposada per enfocar-lo i 
resoldre’l amb èxit es l’elaboració d’una guia per a la realització per part dels alumnes d’un projecte 
sobre un estudi d’eficiència energètica del propi centre, el qual és durà a terme dins del mòdul de 
síntesi i on s’analitzaran els diferents factors que intervenen en un estudi energètic amb la finalitat 
de que els alumnes assoleixin coneixements sobre l’àmbit de l’eficiència energètica que els aportin 
un alt grau de professionalitat sobre el tema, i amb l’objectiu afegit d’arribar a proposar una sèrie 
d’actuacions que millorin l’eficiència energètica del centre realitzant un pla d’acció per al centre. 

El treball en qüestió és una guia que fa les funcions de full de ruta i marca la organització i el 
desenvolupament del treball de síntesi que realitzaran els alumnes. On en cada apartat es 
desenvolupen diferents exercicis teòrics, pràctics o d’anàlisis. Aquesta guia tindrà el suport 
fonamental d’una aplicació web que permetrà als alumnes ordenar i emmagatzemar les dades 
recollides, així com al professor fer un seguiment més acurat de tot el projecte. 

Els objectius a assolir són: 

Per a l’alumnat: 

Reflexionar envers la realitat del sector energètic i analitzar la repercussió que se’n deriva des 
de el procés de generació energètica fins a l’ús final. 

Aprofundir en el coneixement de l’aplicació de les noves tecnologies per a la optimització dels 
recursos energètics i la demanda energètica. 

Desenvolupar la capacitat crítica i d’anàlisis en cada una de las activitats, de les dades i els 
resultats obtinguts. 

Participar de forma activa en un procés de canvi de mentalitat sobre al consum energètic, 
l’eficiència energètica i les implicacions en l’entorn, així com el cost associat. 

Apropar la gestió de la energia, la innovació tecnològica, l’estalvi energètic i econòmic, a partir 
dels usos i comportaments més quotidians per tal de normalitzar els hàbits de conducta orientats a 
l’ús racional de la energia. 

Ser capaç d’aportar solucions en matèria de millora d’estalvi energètic del centre escolar i del 
seu entorn més immediat. 

Per al professorat: 

Ser capaç d’establir una dinàmica de treball amb l’alumnat, tan en grup com de manera 
individual, per mitja de la qual es faciliti el diàleg i el intercanvi d’idees entre tots els alumnes. 

Facilitar a l’alumnat, de forma àgil, les eines indispensables para a cada activitat, fent una tasca 
de previsió de necessitats coherent segons cada apartat. 

Motivar i implicar a l’alumnat en la realització de l’estudi energètic del centre. 

Per al centre 

Iniciar un procés on l’energia passi a tenir una consideració important per al centre. 

Disposar d’un pla d’acció a curt i mitja termini de mesures que s’haurien d’implantar. 

Aconseguir que el centre escolar optimitzi al màxim els seus recursos energètics. 
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4.1 Estructura del projecte 

La guia esmentada que és seguirà, en quan als continguts i l’estructura es detallen en aquesta 
secció. Tot i que cada apartat internament comptarà amb les seves activitats en grup o individuals. 

Les activitats pròpies de cada apartat varien en cada cas i poden anar des de classes 
magistrals d’introducció dels temes a estudiar, fins a activitats en grup d’anàlisi i recerca 
d’informació, o realització d‘xercisis sobre el contingut tractat.  

L’aplicació web compta amb la mateixa estructura i organització que la guia, de manera que té 
el mateix ordre de continguts i segueix una seqüència cronològica visual de l’organització del 
projecte. En el cas de l’aplicació web, l’alumne no podrà realitzar el següent apartat si no ha 
realitzat l’anterior. Ja que la realització d’una activitat comporta que en l’aplicació web s’activi el 
següent apartat. D’aquesta manera s’aconsegueix seguir el fil cronològic conductor de l’estructura 
del projecte. 

L’estructura de la guia o full de ruta és el següent: 

• Context actual del sector energètic. 

o Consum energètic al Món, Europa i Espanya 

o Situació global de les reserves energètiques. 

o Distribució del consum energètic per fonts i sectors. 

o L’evolució del consum d’electricitat. 

o La intensitat energètica. 

o Politiques energètiques. 

o Cicle de l’energia. 

• Diagnosi energètic del centre. 

o Recull de dades bàsiques del centre. 

o Consum del centre. 

o Inventari tecnològic del centre. 

• Mesures de millora. 

o Mesures de millora energètica del centre. 

o Mesures de millora energètica domèstiques. 

o Pla d’acció. 

Temporització 

La temporització ve donada, en cada cas, per les característiques pròpies de l’activitat. De 

forma orientativa, es troba detallada en l’annex 1. 
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4.2 Context actual del sector energètic 

Aquest és un capítol teòric per posar en situació als alumnes i contextualitzar el sector 
energètic a partir de documentació objectiva, dades i representacions gràfiques de l’evolució i les 
tendències del mercat. Així com remarcar aspectes del marc energètic actual des de diferents 
punts de vista com l’econòmic, l’ambiental o el tecnològic. 

Metodologia 

És tracta d’una activitat individual. 

El professor realitza una classe magistral sobre els continguts de l’apartat. Els alumnes tindran 
el contingut de la sessió en format paper o format digital. Al final de l’activitat els alumnes 
realitzaran un qüestionari relacionat amb la temàtica tractada. 

La temporització, de forma orientativa, és troba detallada a l’annex 1. 

Continguts 

A mode d’introducció del capítol. Ressaltar que el sector energètic ha adquirit en els últims anys 
un gran protagonisme en la actualitat econòmica i social d’Europa i del Món. L’increment dels 
preus, la creixent dependència dels recursos energètics i la competència provinent de les 
economies en vies de desenvolupament juntament amb el canvi climàtic que s’associa en gran 
part amb el consum d’energia, han deixat al descobert la vulnerabilitat energètica al món i han fet 
palesa la necessitat de canviar el model energètic. 

És evident que l’escenari energètic mundial ha canviat de forma substancial degut al major pes 
d’algunes economies emergents, en particular la Xina i la India, que han impulsat a l’alça els preus 
de l’energia. A més a més, pel que fa a l’oferta també hi ha hagut factors importants que han 
provocat l’augment dels preus de l’energia (en els últims temps, països com Iran, Rússia, 
Veneçuela o Bolívia han sigut punts calents pel que fa al comerç de l’energia). 

En aquest context Espanya, el Regne Unit, els països nòrdics i els nous països annexionats a 
la Unión Europea han avançat en els processos de liberalització del mercat, mentre que les grans 
(Itàlia, Alemanya i França) mantenen estructures de mercat oligopolístiques marcades per les 
grans empreses energètiques. A aquesta situació s’afegeix el ferm compromís d’Europa en la lluita 
contra el canvi climàtic. 

Aquesta situació ha generat un nou escenari energètic que necessita d’un nou model 
regulador, energètic i econòmicament sostenible que impacti en la política energètica dels països. 

Al 2006, la Comissió Europea va posar en marxa el Pla d’acció per a l’eficiència Energètica, 
que té com a objectiu arribar a un 20% de millora en los paràmetres d’eficiència energètica per al 
2020, fruit d’un anàlisis realitzat on s’observava que: 

• Europa malbarata el 20% de l’energia que consumeix per ineficiències. 

• El cost equivalent a aquestes pèrdues seria de 100 bilions d’euros al 2020 i evitaria 
l’emissió de 780 Mt de CO2 al 2020 (més del doble de les exigides pel Compromís de Kyoto 
per al 2012). 

• Els estalvis potencials que es poden obtenir son d’un 27% al sector residencial, un 
30% en el sector terciari, 26% en transport i un 25% a la industria. 

Es per tot això que l’eficiència energètica s’ha de treballar durant tot el cicle de l’energia: 
generació, transport, distribució, comercialització i el consum final de l’energia. 
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Activitat 1: El consum energètic en el món, Europa i Espanya 

Des de la Revolució Industrial, el consum d‘energia no ha deixat de créixer. Avui en dia, l’ús de 
l’energia forma part del nostre estil de vida i, com més desenvolupada esta una societat, més 
energia consumeix. 

Gràfic 1.  Evolució del consumo d’energia primària al món (1970-2010). Mtep (Milions de tones 
equivalents en petroli). 

 
Font: BP Statistical Review of World Energy June 2011. 

A Espanya, el consum d’energia també ha augmentat espectacularment en els últims anys. 
Espanya importa casi tot el petroli i gas natural que consumeix a través de gasoductes o vaixells. 

Gràfic 2: Evolució del consum d’energia primària a Espanya (1970-2010). Mtep 

 
Font: BP Statistical Review of World Energy, june 2011 

Però Espanya s’autoabasteix d’energia hidràulica, nuclear i renovable. 

Gràfica 3 : Importacions Espanya, 2010. 

Font: SGE. 
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Situació de les reserves energètiques 

Les reserves energètiques fan referència a totes aquells recursos plenament identificats, 
mesurables, tècnicament explotables i econòmicament rendibles. Tot i que els recursos energètics 
són abundants al món, les reserves són escasses i molt variables geogràficament. 

Per exemple, les reserves provades de petroli i tenint en compte el consum actual registrat, es 
considera que d’aquí a 45 anys ja no serà rendible extreure aquest recurs energètic. 

Gràfic 4 : Situació reserves mundials de petroli, 2010. 

 

Font: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

Per altra banda, el gas natural representa una quarta part de les energies primeres utilitzades al 
món i ha experimentat un creixement molt significatiu als últims anys. 

Pel que respecta a l’energia nuclear, es preveu que continuï essent un recurs important en la 
producció d’electricitat, donat el fort augment del preu del petroli. Tot i que l’ús d’aquesta energia 
és poc popular per temes de seguretat i de gestió de residus, que resulten un problema tan 
econòmic com social. 

Distribució del consum energètic per fonts i per sectors 

Depenent del nivell de desenvolupament, les regions presenten moltes diferències sobre la 
distribució de les fonts energètiques que utilitzen. 

En les zones més desenvolupades, tendeixen a una diversificació de les fonts, això assegura el 
subministrament energètic. Per altra banda, en les zones menys desenvolupades, les diferents 
energies que s’utilitzen venen determinades per factors econòmics i geogràfics. 

Aquestes diferències entre regions s’expliquen, bàsicament, pel fet de que les zones més 
riques tenen accés a tecnologies més desenvolupades. 

Gràfic 5:  Distribució consum d’energia primària al món per fonts. (2010, Mtep) 

 

Font: BP Statistical Review of World Energy, juny de 20011 
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A Europa, la distribució del consum final per sectors es caracteritza per que tan el sector 
transport, industrial i residencial tenen un pes en torn al 30%. 

Gràfic 6:  Distribució consum d’energia final a Europa per sectors (2011). 

 

Font: Eurostat 2011 

I concretament a Espanya, la distribució de fonts energètiques al consum final d’energia posa 
de manifest la presència dels derivats del petroli (60%), seguits de l’electricitat (20%) i del gas 
natural (16%). El gas natural es el que ha tingut un major creixement en els últims anys. 

Gráfica 7 : Evolució del consum d’energia final a Espanya per fonts (1990-2010). Ktep 

 

Font: SGE (MITYC) 

Gràfic 8:  Situació del consum d’energia final a Espanya per fonts (2011, Ktep) 

 

Font: BP Statistical Review of World Energy, juny de 2011 
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La situació del consum final d’energia per sectors es correspon amb la tipologia de fonts més 
intensives, ja que la presència del transport es molt important (39%), seguit de la industria (30%), i 
el sector residencial (17%). 

Gràfic 9 : Distribució del consum d’energia final a Espanya per sectors (1980-2010).Ktep 

 

 
Font: SGE (Ministeri Industria Turisme i Consum) / IDAE 

 

L’evolució del consum d’electricitat a Europa 

Com s’ha vist, després del transport, el següent sector més consumidor d’energia es 
l’industrial, ja que es un sector intensiu en consum d’electricitat. 

Tot i que, els sectors que han experimentat un creixement més important en els últims any en 
el que respecta a l’ús de l’electricitat són el residencial i el sector serveis. El sector residencial, en 
el període 1999-2004, va créixer un 10,8%. En el sector serveis, l’augment va ser del 15,6%. 

Aquesta demanda creixent d’electricitat en la Unió Europea es deguda majoritàriament a la 
climatització, sense descartar l’ús generalitzat d’un número cada vegada més gran d’aparells 
electrodomèstics (rentaplats, assecadores...), ofimàtica, televisors, els equips d’Internet i la 
telefonia Mobil. 

En el sector serveis, el consum més elevat s’observa en la il·luminació pública i en els locals 
comercials. 

La intensitat energètica 

La intensitat energètica indica la quantitat d’energia que es necessita per a generar una unitat 
de riquesa i, per tant, és útil per a fer-se una idea sobre en quina mesura un país aprofita els 
recursos energètics que consumeix. Es considera que a mesura que la intensitat energètica 
disminueix, la eficiència energètica augmenta. 

Intensitat energètica = ktep / PIB(€) 

La intensitat energètica d’una regió serà més baixa... (i per tan l’eficiència energètica més alta) 

• ... com més desenvolupat estigui la seva estructura industrial. 

• ... com més disponibilitat tingui de recursos energètics autòctons. 

• ... sí gaudeix d’un clima poc extrem. 

• ... sí segueix una política de reducció de consum energètic. 
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La intensitat energètica ha anat disminuint, en conjunt, en tot el món en els últims anys. 
Espanya actualment és troba en la mitjana Europea desprès d’haver posat en marxa el Pla d’acció 
2005-2007 dins de l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya 2004-2012 que ha donat 
els seus fruits. 

Gràfica 10 : Evolució intensitat energètica final (1995-2006) 

 

Font: Eurostat 

Politiques energètiques 

Com més desenvolupada està una societat, més energia consumeix. Però també ha de tenir 
en compte l’impacte que el seu consum i transformació té al medi ambient. Aquest impacte pot ser 
local o global i pot tenir conseqüències tan a curt com a llarg termini. Els principals impactes 
ambientals són els següents: 

• Emissions de CO2. 

• Generació de residus radioactius a través de las centrals nuclears. 

• Emissió de contaminants atmosfèrics procedents de les grans instal·lacions de 
combustió de les centrals tèrmiques. 

Per tal de contrarestar aquests impactes es va realitzar a nivell “mundial”  -El Protocol de 
Kyoto- que suposa el primer pas mundial cap del desenvolupament sostenible. Alguns dels 
aspectes a destacar d’aquest protocol són: 

• Estalviar i fer més energèticament eficient el consum per a reduir-lo en un 20% fins a 
l’any 2020.  

• Dissenyar programes que afavoreixin i fomentin l’ús racional de l’energia i l’eficiència. 

• Centrar el 20% del consum energètic amb energies renovables per a l’horitzó 2020. 

• Obertura dels mercats de gas i electricitat, fruit dels progressos de la liberalització. 

Gràfic 11 : Procés de liberalització a Espanya 

Font: Endesa Educa 



 

Estudi Didàctic del Consum d’Energia i Millora de l ’Eficiència Energètica en un 

Centre Escolar  Pàgina 16 

Cicle de l’energia 

Des de que s’origina l’energia (pous en el cas del petroli o el gas natural) o es produeix en les 
centrals (como l’electricitat) fins que es consumeix, els recursos energètics experimenten un llarg 
recorregut que s’anomena “cicle de l’energia”. 

Gràfica 12 : Cicle de l’energia del gas 

 

Font: Endesa Educa 

Aconseguir fer un ús racional de l’energia durant tot el seu recorregut implica conèixer i aplicar 
mesures d’eficiència en totes les etapes (generació, transport, distribució, comercialització i 
consum) i que s’acompanyi d’un procés informatiu i d’educació dels agents implicats i la societat. 
Tot això comporta un canvi de comportament, aplicació de noves tecnologies i uns costos que han 
de permetre mantenir la rendibilitat del negoci i complir amb la normativa vigent. 

Els professionals treballen actualment en una planificació energètica sostenible i velen per unes 
infraestructures de transport i distribució adequades i de qualitat. Els consumidors, per altra banda, 
poden incidir en la reducció del seu consum. 

Dins de les diferents etapes mencionades els principals objectius en relació a les mesures 
d’eficiència energètica són: 

• En generació, l’objectiu es la diversificació de fonts energètiques i millorar el rendiment 
de les tecnologies. 

• En transport i distribució l’objectiu es basa en la minimització de les pèrdues a través 
de les xarxes elèctriques. 

• En el consum, domina la visió de l’oferta i la demanda, que han d’estar alineades per a 
poder crear mercats d’eficiència. 

• L’oferta ha d’oferir productes i serveis d’estalvi i eficiència energètica. 

• Els consumidors han de sol·licitar al mercat productes, tarifes i serveis orientats a l’ús 
racional de l’energia. 

 

Posada en comú 

Els alumnes realitzen els exercicis de la fitxa de treball de l’activitat 1 “Context actual del sector 
energètic” de forma individual, que es troba en l’annex 3. I posteriorment es comenta i s’analitzen 
els resultats a l’aula. 
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4.3 Diagnosi energètic del centre 

Per a obtenir una visió real del rendiment energètic del centre escolar s’ha de fer una 
aproximació a las característiques de las instal·lacions existents així com al consum que te el 
centre actualment. 

Per aquest motiu, es proposa una sèrie d’activitats que donaran l’ajuda necessària per a poder 
obtenir aquestes dades satisfactòriament i aconseguir, així, “dibuixar” la radiografia energètica del 
centre. Aquest es el pas previ necessari per a la detecció de faltes o millores susceptibles de 
portar-se a terme. 

Metodologia 

En aquest apartat del projecte las activitats es treballen en grup sota la supervisió del 
professorat. 

Les fonts d’informació que s’han de consultar estan determinades pel tutor en cada activitat 
concreta i també estan marcades en la present guia. 

La temporització ve donada, en cada cas, per les característiques pròpies de l’activitat i de 
forma orientativa. Es troba detallada a l’annex 1. 

Activitat 2.1: Recopilació de dades bàsiques del ce ntre 

L’objectiu d’aquesta activitat es obtenir una sèrie de dades relacionades amb el context 
climatològic del centre i la seva capacitat en quan a l’ocupació i espais utilitzats pel centre. Per a 
poder entendre els nivells de consum energètic i dur a terme un estudi exhaustiu de possibles 
mesures de millora real. Per aquest motiu, les primeres accions que s’han de realitzar són de gran 
importància per a establir les bases del treball futur i contextualitzar els objectius de la búsqueda. 

Factura energètica y grups de treball 

El professor ha d’obtenir les factures energètiques del centre dels tres últims anys. Posant-se 
en contacte amb el secretari del centre. A més a més, la tutoria ha de dividir a l’alumnat en 
diferents grups de treball. Cada grup realitzarà el seu propi diagnòstic del centre. Això permetrà 
poder comparar resultats, anàlisis, conclusions i millores aportades. 

Realització de l’activitat 

La explicació dels passos a seguir en l’activitat està estructurada de la següent manera. Un cop 
el professorat ha confeccionat els grups de treball i ha aconseguit les factures energètiques del 
centre. 

Inici de l’activitat 

• Es proporciona una copia de les factures energètiques (gas natural, gasoil i electricitat).  

• Es determina un responsable per a cada grup. Actuarà de portaveu. 

• Es comenten els objectius genèrics de l’activitat i s’expliquen les informacions que s’han 
d’obtenir. 

• S’expliquen els conceptes sobre els que es demana fer la búsqueda i les fonts 
d’informació.  

• Explicació del funcionament dels formularis web. I la introducció de les dades als 
mateixos. (Formularis en l’annex 2). 
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Conceptes clau  que s’han de tenir en compte en aquesta activitat de recopilació de dades: 

En l’annex 2 “Dades bàsiques del centre” es detallen els formulari web a omplir i les 
característiques de cada apartat a omplir. 

Temperatures i condiciones mediambientals 

Per a saber si el consum que te el centre és l’òptim i si es malbarata l’energia, es necessari 
situar el centre dins d’unes característiques climatològiques determinades, ja que no consumeix el 
mateix en calefacció, por exemple, una escola a Espanya que una a Noruega. 

Es poden trobar les següents zones climàtiques: 

o BWh: Clima sec - Desèrtic fred. 

o BSk: Clima sec - Estepari càlid. 

o BSh: Clima sec - Estepari fred. 

o Cfa: Clima mesotermal amb precipitacions constants – Estiu càlid. 

o Cfb: Clima mesotermal amb precipitacions constants – Estiu suau. 

o Csa: Clima mesotermal amb Estiu sec – Estiu fred. 

o Csb: Clima mesotermal amb Estiu sec – Estiu suau. 

Existeixen diferents recursos para veure les descripcions de cada zona climàtica, es proposa la 
viquipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen 

Mitjançant el següent mapa, es pot determinar-se la zona climàtica on es troba el centre. 
http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pdf/kottek_et_al_2006_A4.pdf 
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Capacitat i ocupació 

Es el mateix escalfar una classe petita que el gimnàs de l’escola? Consumeixen la mateixa 
quantitat d’energia els estudiantes de primària que els de batxillerat? Donat que l’espai i el tipus 
d’ocupació determinen la quantitat de calor o fred que es necessita, s’han de saber las dimensions 
de l’escola i qui hi ha en els diferents espais cada dia. 

Es realitza un inventari dels edificis del centre. On s’indica l’ús de les diferents parts del centre 
En aquest apartat és determinen les activitats que s’hi realitzen, els horaris de funcionament de 
cada edifici, les hores a l’any que s’utilitzen, el numero d’alumnes, professors i altres empleats que 
en fan ús, la superfície i les plantes amb les compta l’edifici. Tot queda recollit en els formularis 
web “Edificis” de l’apartat “dades bàsiques del centre” detallats en l’annex 2. 

Posada en comú 

Cada grup exposa les dades trobades a la resta de companys. Es corregeixen les dades i es 
comparen amb els recopilats per tots els grups. Es resolen els últimes dubtes. Després d’aquesta 
activitat i a partir de la informació tractada, els alumnes comencen la realització de la memòria 
tècnica del projecte. Utilitzant els formularis impresos. 

Activitat 2.2: Consum del centre 

L’objectiu d’aquesta activitat es la d’apropar als alumnes als conceptes que apareixen en les 
factures energètiques del centre. Això permet treballar amb xifres reals i ens permet ubicar als 
alumnes en un context quotidià en la que adquireixen ordre de magnitud sobre consum. De 
manera que també motiva la capacitat d’anàlisi i familiaritza als alumnes amb els indicadors de 
consum que estaran presents en el seu futur professional. 

Factures energètiques 

A partir de les factures energètiques del centre corresponent al consum de gas i electricitat (i 
altres energies si procedeix, com el gasoil) corresponents a un període de temps relativament 
llarg. Es recomanable que es pugui recopilar les dels tres últims anys, tot i que no necessariament 
la primera factura ha de ser la de gener. Aquesta informació s’introdueix al formulari web “consum 
del centre” de l’annex 2 

Els exemples de les factures i les parts de les que es componen és troben en l’annex 3. En la 
fitxa de treball 2 “Factures energètiques”. 

Realització de l’activitat 

Aquesta activitat és realitza amb el conjunt de tot el grup de classe. Es reparteixen les diferents 
factures energètiques aconseguides per cada grup. Entre tots els alumnes omplen el formulari 
web de “factures energètiques”. Es comenten i debaten els resultats obtinguts un cop introduïdes 
les dades a partir de les gràfiques que genera el formulari web. I s’analitzen les diferents 
oscil·lacions en el consum energètic del centre. 

Conceptes clau  que s’han de tenir en compte en aquesta activitat de consum del centre. 
S’omplen els apartats dels formularis web del consum elèctric, gas i gasoil del centre de l’annex 2. 

Consum elèctric del centre 

• Període . És defineix un període (inici i final) corresponents als últims tres anys. 

• CUPS. És el codi que identifica el comptador d’energia elèctrica. 
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• Companyia. És tracta de l’empresa que ven l’energia al consumidor final. 

• Discriminació horària. S’indica si existeix una diferencia de facturació segons horari. I 
quin tipus de discriminació. 

• Tipus de pagament.  Pagament mensual o bimensual de la factura. 

• Maxímetre incorporat. Aparell que mesura la potència màxima. 

• Potencia màxima registrada (kW). S’introdueix la potencia màxima que indica el 
maxímetre. 

Tarifa elèctrica 

La missió de la tarifa és marcar el preu de dos termes molt importants en el consum: 

• La potència contractada. És la potencia màxima en (kW) que ha contractat el centre. 
Indica, la màxima quantitat d’aparells que es poden connectar simultàniament. Es tracta 
d’un terme constant i esta associat a un cost fix mensual.  

• Consum. Energia consumida (kWh) durant el període. És, pues, un terme que va variant 
al llarg dels períodes. 

• Energia reactiva . És la demanda extra d’energia que alguns elements, como motors o 
transformadors, necessiten per funcionar. Genera impactes negatius sobre el sistema, ja 
que crea pèrdues de potència. Representa energia no aprofitada i genera uns costos 
econòmics, a la companyia elèctrica que l’ha de compensar. El consum d’aquesta energia 
està penalitzat per la companyia, i la seva compensació esta bonificat en la facturació. 

Així, segons la tarifa que el consumidor hagi elegit, tindrà uns preus diferents per kW i kWh. A 
continuació es presenten les possibles tarifes que existeixen, amb les condicions de tensió i 
potència corresponents: 

 ÚLTIM RECURS MERCAT LIBERALITZAT 

Tarifa social TUR 3.01 3.02 2.0A 2.1A 3.0A 3.1A 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

Tensió <1kV <1kV <1kV <1kV <1kV <1kV <1kV >1kV 

<36kV 

>1kV 

<36kV 

>36kV 

<72,5kV 

>72,5kV 

<145kV 

>145kV Connexió 
Internacional 

Potència <10kW <10K
W 

>10kW 

<15kW 

>15kW <10kW >10kW 

<15kW 

- <450kW <450k
W 

- - - - 

DH Opcional, 2 Si, 3 Opcional, 2 Si, 3 Si, 6 

Font: Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio. Endesa online 

Així, per exemple, una vivenda que tingui una potencia contractada de 11 kW, mai podrà 
acollir-se a la tarifa 2.0A. Ja que aquesta tarifa es per a una potencia contractada inferior a 10kW. 

La fila “DH” indica que es una tarifa amb discriminació horària. De manera que té diferents 
preus en funció de les hores en que es realitza el consum. Les hores del dia estan classificades en 
períodes, i la quantitat de períodes els determina la tarifa. Els més comuns són el 2 o 3 (alguns 
poden ser 6, com es pot veure a la fila ‘DH’). Els períodes són: 

• Punta. Període en que resulta mes car el consum d’energia elèctrica, ja que és quan 
generalment es produeix la màxima demanda d’energia durant el dia. 

• Vall.  Període en que resulta mes barat el consumo d’energia elèctrica, ja que és quan 
generalment es produeix la mínima demanda d’energia durant el dia (normalment 
correspon a la matinada). 
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• Pla. Tercer període, en que el preu de l’energia no resulta tan cara como en la punta ni tan 
barata com en el període vall. 

En tarifes com la 3.0.2 o la 3.1A, la discriminació horària no es una opció, i poden no tenir les 
lletres DH amb la nomenclatura de la factura. 

Com es pot apreciar a la taula, les tarifes 3.1A, 6.1, 6.2 i superiors estan dirigides a 
consumidors que requereixen una tensió superior a 1 kW. Aquestes tarifes es denominen d’alta 
tensió i són utilitzades per mitjanes empreses, multinacionals i industries. 

A la taula següent es presenten els preus per el terme de potència i d’energia de las tarifes 
d’últim recurs. Els preus de la resta de les tarifes depenen de l’empresa comercialitzadora. S’ha de 
tenir en compte que aquests preus són variables durant el temps, ja que estan fixats 
periòdicament per l’Administració. 

 

 Potència 

Terme de 
potencia 
(€/kW al 

mes) 

Terme d’energia (€/kWh) 

sense DH 

(€/kWh) 

amb DH 

Punta (€/kWh) Pla(€/kWh) Vall (€/kWh) 

Social 

< 3kW 0,000000 0,11248    

< 1kW 0,402318 0,089365    

> 1kW 

< 10kW 
1,642355 0,11248 0,135145 No aplica 0,059614 

TUR < 10kW 1,824432 0,142138 0,172438  0,060700 

3.0.1 
> 10kW 

< 15kW 
2,189319 0,170566    

3.0.1DH 
> 10kW 

< 15kW 
1,858500  0,143063  0,063107 

3.0.2 > 15kW 1,858500  0,150208 0,121359 0,082405 

Font: Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio. Endesa online. 

Consum de gas i gasoil del centre 

• Període . És defineix un període (inici i final) corresponents als últims tres anys. 

• CUPS. És el codi que identifica el comptador d’energia elèctrica. 

• Companyia. És tracta de l’empresa que ven l’energia al consumidor final. 

• Tipus de pagament.  Pagament mensual o bimensual de la factura. 

Tarifa de gas natural 

La tarifa de gas natural està basada únicament en un terme fix, que depèn del consum anual 
en kWh, i en un terme variable, que seria la energia consumida durant el període. No existeixen 
variables depenent del període de consum. 
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La taula següent ofereix els preus corresponents a les dos tarifes d’últim recurs existents. S’ha 
de tenir en compte que els preus són variables durant el temps, ja que són fixats periòdicament 
per l’administració. 
 

 Consum anual Terme fix  
(€ / mes) 

Terme variable 
(€/kWh) 

TUR 3.1 
C < 5.000 kWh 

4,21 0,055135 

TUR 3.2 
5.000 < C < 50.000 kWh 

8,62 0,048800 

Font: orden ITC/1251/2009, de 3 de abril. Endesa online. 
 

 
• Consum. Mostra la lectura actual del comptador i l’anterior a aquesta en kWh, en el cas 
de l’electricitat, i m3 en el del gas natural o gasoil que també pot aparèixer en litres. El 
consumo de gas natural normalment es mesura en m3, i per a permetre la seva facturació, 
aquests s’han de convertir en kWh. El factor de conversió es variable i s’especifica en cada 
factura. 

Posada en comú 

S’omple el formulari conjuntament amb tota la classe. Es resolen els últimes dubtes. A partir de 
la informació tractada, els alumnes continuen amb la realització de la memòria tècnica del 
projecte. Realitzant l’anàlisi pertinent utilitzant els formularis impresos i les gràfiques que 
proporcionen aquests formularis. 

Així mateix és important emfatitzar la importància d’identificar el vincle entre aquesta activitat i 
l’anterior per a poder establir la relació entre la caracterització dels diferents edificis i el consum 
energètic que tenen i argumentar l’anàlisi de forma completa. 

El següent indicadors serveixen com a dades informatives per enfocar aquesta reflexió final. 

 Secundaria i batxillerat Primària 

Consum energètic mitja per 
alumne (kWh/persona) 

740 455 

Consum energètic mitja per m 2 

(kW/m2) 
98 64 

Font: Guía de la Energía para centros escolares. Fundación Centro de recursos ambientales de Navarra 
(CRANA). 
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Activitat 2.3: Inventari del centre 

L’objectiu d’aquesta activitat és fer una recopilació tan exhaustiva com sigui possible dels 
aparells consumidors d’energia que hi ha al centre. La informació que interessa recollir fa 
referència a la potència de l’aparell, el combustible que utilitza, la seva antiguitat, així com la seva 
vida útil estimada, etc. Aquesta informació servirà, posteriorment, per a identificar possibles 
mesures que contribueixin a disminuir el consum energètic i/o a augmentar l’eficiència energètica. 

Realització de l’activitat 

Aquesta activitat és realitza en grup. Es realitza durant diverses sessions un inventari tecnològic 
del centre. Cada grup omple el seus formularis web de “inventari del centre” amb l’ajuda de la fitxa 
de treball 3 “inventari tecnològic del centre” que es troba en l’annex 3. 

Tot i que el projecte es centra en els elements energètics. Els alumnes a l’hora de realitzar el 
pla d’acció també han de tenir en compte els aspectes constructius com els tancaments (portes i 
finestres) o l’estructura interna dels edificis que pot afectar a la gestió de l’energia. 

Conceptes clau  que s’han de tenir en compte en aquesta activitat de inventari del centre: 

El primer pas a realitzar és el d’introduir els ”Espais a inventariar“, això serveix per a separar les 
diferents parts del centre. I així fer un inventari de forma més organitzada, per exemple, es podria 
dividir en diversos espais (cuina, gimnàs, aula 1er Batxillerat B, taller electricitat A, etc.). 

Dins d’aquesta activitat s’hi troben vuit formularis web (a omplir la majoria d’ells per a cada 
espai que s’inventariarà), i els quals hauran d’omplir els alumnes, per grups. Aquests formularis 
són els següents, i es poden veure en l’annex 2:  

• Làmpades. 

• Sistemes d’apagada automàtica de llums. 

• Generadors de climatització. 

• Aigua calenta sanitària (Aquest apartat es prendrà com un sistema únic a tot el centre i, 
per tant, no s’haurà d’omplir per a tots els espais). 

• Emissors de calor. 

• Aparells de regulació i control de la climatització. 

• Sistemes d’aprofitament de les energies renovables (Aquest apartat es prendrà com un 
sistema únic a tot el centre i, per tant, no s’haurà d’omplir per a tots els espais). 

• Ofimàtica. 

Els alumnes poden fer ús de càmeres fotogràfiques per a realitzar aquest inventari del centre 
d’una forma més acurada. 

Posada en comú 

Cada grup exposa el seu anàlisi de l’inventari tecnològic del centre. I es comenten i debaten les 
dades obtingudes amb tot el grup classe. A partir de la informació tractada, els alumnes continuen 
amb la realització de la memòria tècnica del projecte. 

Així mateix es important emfatitzar la importància d’identificar el vincle entre aquesta activitat i 
les anteriors para poder establir la relació entre la caracterització dels diferents edificis i el consum 
energètic que tenen i argumentar l’anàlisi de forma completa. 
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4.4 Mesures de millora 

Un cop els alumnes ja disposen de la informació detallada sobre tots els elements que 
consumeixen energia que hi ha al seu centre, i després d’haver analitzat, i debatut els diferents 
aspectes energètics que intervenen en la eficiència energètica. S’utilitzen aquestes dades 
recopilades principalment en l’apartat del inventari del centre com a punt de partida per a estudiar 
possibles mesures encaminades a fer un ús més racional de l’energia. Aquestes poden ser tant 
des d’una vessant tecnològica com de comportament, i prioritzar-les en funció de criteris 
energètics i econòmics. Pensant en la viabilitat de la seva aplicació en el centre. 

Amb aquest propòsit, es presenten tres activitats que inclouen un conjunt de possibles 
mesures de millora, i que proporcionen a l’alumne un coneixement profund sobre els principals 
aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de cercar el màxim estalvi energètic possible. 

Metodologia 

Algunes de les activitats que s’engloben dins d’aquest apartat es treballen en grup i, altres, 
individualment. Per a les activitats 3.1 i 3.3 s’han de mantenir els mateixos grups d’alumnes que a 
les activitats prèvies. L’activitat 3.2 es realitza de forma individual. 

La informació que ha d’utilitzar l’alumnat tant a nivell de conceptes com de metodologia es 
detalla en les fitxes de treball 4 i 5  “Mesures de millora del centre” i “Mesures de millora 
domèstiques”  que es troben en l’annex 3. 

La temporització ve donada, en cada cas, per les característiques pròpies de l’activitat i de 
forma orientativa. Es troba detallada a l’annex 1. 

Activitat 3.1. Mesures de millora del centre 

L’objectiu d’aquesta activitat és avaluar possibles mesures per a reduir el consum energètic del 
centre. Per a aconseguir estudis acurats per part de tots els grups, es proporciona a l’alumnat, 
mitjançant la fitxa de treball 4, un seguit d’exercicis amb dades hipotètiques i una metodologia a 
seguir. S’indiquen diferents mesures de millora, tant a nivell tecnològic com de comportament, i es 
detallen els passos que cal seguir per a avaluar-les. A partir d’aquí els alumnes han d’analitzar-les 
per saber si són viables al seu centre i proposar-ne més. 

Les fitxes de treball es troben en l’annex 2. 

Realització de l’activitat 

Es realitzen els exercicis i les tasques de la fitxa de treball 4 “Mesures de millora del centre” 
que es troba en l’annex 3. S’utilitza la metodologia a seguir per a la implementació i avaluació de 
les mesures de millor detallades en el següent apartat. Els exercicis resolts dins d’aquesta activitat 
3.1 i les pròpies mesures proposades és redacten de en la memòria final del projecte. 

Implementació i avaluació de les millores 

El procediment a seguir a l’hora de proposar una millora i analitzar-ne la seva viabilitat és la 
següent: 

• Identificació de la mesura que es vol adoptar i el seu àmbit d’aplicació. 

• Avaluació de la despesa actual anual a nivell de factura energètica. 

• Avaluació dels costos actuals anuals de manteniment. 
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• Recerca de proveïdors en cas d’haver identificat la conveniència d’incorporar algun 
tipus de tecnologia o millora material. 

• Avaluació de la inversió necessària en cas d’haver identificat la conveniència 
d’incorporar algun tipus de tecnologia o millora material. 

• Avaluació de la despesa prevista anual (és a dir, amb la millora incorporada) a nivell de 
factura energètica. 

• Avaluació dels costos previstos d’instal·lació de la millora incorporada en cas d’haver 
identificat la conveniència d’incorporar algun tipus de tecnologia o millora de material. 

• Avaluació dels costos previstos anuals de manteniment amb la millora incorporada. 

• Càlcul de la diferència entre les despeses actuals i les previstes anualment (tant en la 
factura energètica com en el manteniment). 

• Càlcul del nombre d’anys que es tardaria a igualar la inversió necessària a l’estalvi 
econòmic anual que genera la millora implementada. 

Posada en comú 

Únicament és realitza la posada en comú dels exercicis proposats en la fitxa de treball. Les 
propostes de millora són personals de cada grup i es posaran en comú durant la presentació final 
del pla d’acció. 

Activitat 3.2: Mesures de millora domèstiques 

Tot i que aquest projecte d’eficiència energètica esta lligat a millorar l’eficiència energètica del 
centre, és interessant que els alumnes també prenguin consciencia de les mesures de millora que 
es podrien implementar en una vivenda. A més de que també hi ha relació en diversos apartats del 
centre com els electrodomèstics de la cuina. 

Es seguirà una mateixa metodologia que en l’activitat anterior 3.1 però enfocada en l’àmbit 
familiar. 

Realització de l’activitat 

Es realitzen els exercicis i les tasques que es troben en la fitxa de treball 5 “Mesures de millora 
domèstiques”. En aquest cas els exercicis són individuals. No s’inclouen dins del projecte final, 
però s’entreguen al tutor. 

Posada en comú 

Únicament és realitza la posada en comú dels exercicis proposats en la fitxa de treball. 

Activitat 3.3. Pla d’acció 

L’objectiu d’aquesta activitat és configurar un pla d’acció per a reduir el consum energètic dins 
l’àmbit d’actuació dels alumnes. Per a aconseguir-ho es proposa una activitat a nivell de grups que 
pretén, d’una banda, concloure quines de les mesures de millora avaluades a les activitats 3.1 i 3.2 
es presenten com a raonables i, de l’altra, decidir quines d’aquestes mesures són més prioritàries i 
quines, menys, avaluant-ho, tot plegat, des del vessant de l’estalvi energètic i també dels recursos 
econòmics. 
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Realització de l’activitat 

Aquest pla d’acció és presenta de forma escrita i de forma oral, en grup, davant de tota el grup i 
amb la presencia del director del centre per tal de que pugui prendre consciència de les mesures 
de millora que es poden implantar en el centre. 

En aquest sentit, cada una de les mesures de millora avaluades en les activitats prèvies s’ha de 
poder englobar dins d’una de les opcions de “Tipologia’” les quals són: 

• Il·luminació 

• Climatització 

• Optimització tarifària 

• Ofimàtica  

• Electrodomèstics 

• Renovables 

• Comportament 

Matriu de criteris de priorització 

Aquesta matriu proporciona la metodologia que s’ha de seguir de cara a prioritzar les mesures 
de millora: 

 

Contingut bàsic del pla d’acció 

L’estructura del document que s’ha d’entregar per grups com a pla d’acció (que s’afegirà al 
document final del projecte). S’entén que el pla d’acció ha de fer referència bàsicament a les 
mesures prioritzades de millora del centre. Els continguts bàsics que han de sortir al pla d’acció 
fan referència a cada una de les mesures de millora avaluades i són: 

• Tipologia de la mesura: d’acord amb les opcions plantejades en el punt de ”Formularis 
electrònics”. 

• Descripció detallada de la mesura: ha d’incloure la tecnologia que s’ha de fer servir en 
cas que s’apliqui, l’àmbit a on es pretén implementar i els principals passos per a fer-ho. 

• Estalvi anual estimat: en kWh i en €. 

• Inversió: en €. Pot fer referència al preu d’adquisició d’un aparell, a un proveïdor 
determinat o al preu mitjà del mercat. 
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• Període de recuperació de la inversió. 

Aquest càlculs els alumnes ja els han realitzat en l’activitat 3.1. En aquest apartat es tracta de 
presentar-los i defensar-los per a la implementació de la mesura proposada. 

Posada en comú 

En la presentació oral és on es posen en comú les mesures de millora proposades per cada 
grup. Al final de cada presentació es debaten i comenten les mesures aportades, així com la 
reflexió del director i del tutor. 
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5. RESULTATS 

El projecte que es detalla en aquest Treball Final de Máster no s’ha implantat en cap centre 
docent per a poder realitzar un anàlisi exhaustiu dels resultats obtinguts per part del centre, el 
professorat i l’alumnat.  

Tot i això en aquest apartat es detallen d’una forma general els resultats que s’espera 
aconseguir amb la realització d’aquest projecte. El centre docent, el professorat que imparteix el 
projecte i l’alumnat tenen unes expectatives en referència al projecte i n’esperen obtenir uns 
resultats. 

Resultats esperats pel centre docent 

El centre docent amb aquest projecte pretén començar un procés on l’energia, la seva gestió i 
la seva utilització tinguin un pes important dins del centre i conscienciar als alumnes professors i 
treballadors en quan a l’eficiència energètica. 

A partir d’aquest projecte d’eficiència energètica el centre realitza el seu pla d’acció a curt i mitja 
termini de mesures que s’haurien d’implantar. I així aprofitar els recursos energètics de que 
disposa el centre de la manera més optima possible. 

Finalment el centre vol assolir el màxim estalvi energètic i econòmic possible en la gestió 
energètica del recinte. 

Resultats esperats pel professorat 

El professorat busca assolir una dinàmica de treball en l’alumnat que aporti un gran intercanvi 
d’idees i un anàlisi exhaustiu de les dades que els estudiants recullin. De manera que també 
assoleixin ordre de magnitud en referència a la informació que aconsegueixen. 

Aconseguir una relació directa i clara entre els diferents mòduls que s’imparteixen durant el 
cicle. Donar importància de la capacitat de saber relacionar els coneixements adquirits durant el 
cicle. 

Aconseguir una motivació extra de l’alumnat fent-li veure la importància de l’eficiència 
energètica i l’abast que pot tenir en el seu futur professional. 

Resultats esperats per l’alumnat 

L’alumnat en aquest projecte vol veure la realitat del sector energètic i la importància que té 
l’energia en cada una de les etapes del seu procés de generació, transport i ús. 

Relacionar els coneixements de l’aplicació de les noves tecnologies assolides durant el cicle 
per a un millor aprofitament dels recursos energètics. 

Per l’estudiant el fet de poder participar activament en un procés de canvi de mentalitat i gestió 
energètica en el seu centre escolar es un motiu de motivació extra. Això és degut a que la seva 
feina en la recollida d’informació, l’anàlisi i la proposta de solucions viables i creatives que el centre 
valora i aplica en la mesura en que li sigui possible fa que els alumnes se sentin respectats pel 
centre i pel seu professorat. 

 



 

Estudi Didàctic del Consum d’Energia i Millora de l ’Eficiència Energètica en un 

Centre Escolar  Pàgina 29 

6. CONCLUSIONS 

En els cicles i concretament en el crèdit de síntesi el més comú per part del professorat és 
realitzar un projecte tipus de la especialitat. En aquests projectes comuns la implicació i motivació 
que assoleix l’alumne és relativament baixa. 

El projecte proposat en aquest treball final de màster aporta una element addicional que ajuda 
a la motivació dels estudiants a l’hora de realitzar-lo. Es tracta de la implicació del centre i sobretot 
del director de l’institut que participa de forma activa en la fase final del projecte. Aquest fet 
considero que és un punt molt fort d’aquest projecte. 

Per als alumnes, el fet de saber que la seva feina de tot el curs no caurà en sac buit, és a dir, 
tenir la completa seguretat de que el projecte realitzat serà d’utilitat pel centre i les seves propostes 
seran escoltades i tingudes en compte pel propi director del centre dona un valor afegit a aquest 
projecte. 

No obstant, la presència del màxim mandatari del centre no implica directament que s’apliquin 
totes les mesures proposades en les presentacions. Això, evidentment pot generar certa frustració 
en l’alumnat. Però aquest ha de ser conscient que el centre no pot fer front a totes les mesures 
proposades de forma immediata, fet que no implica forçosament que aquestes millores no 
s’implantin en un futur. 

Considero que en els mòduls de síntesis de cicles formatius de grau mig, en els de projectes 
dels cicles formatius de grau superior i inclús en els treballs de recerca de batxillerat la participació 
dels centres hauria de ser molt més gran, ja que la generació actual d’estudiants té la necessitat 
de saber que la feina que realitza és útil per tal d’assolir un nivell de motivació elevat. 

El projecte proposat es centra en un tema d’actualitat i molt important per al futur professional 
dels estudiants, el qual els aporta un valor afegit en el seu currículum educatiu, ja que és un tema 
que no té una forta presència en el currículum establert pel ministeri d’educació o pel departament 
d’educació de la generalitat. 



 

Estudi Didàctic del Consum d’Energia i Millora de l ’Eficiència Energètica en un 

Centre Escolar  Pàgina 30 

7. BIBLIOGRAFIA 

www.endesaeduca.com  . Departament d’educació d’Endesa. 

Orden ITC/1659/2009 de 22 de junio . Preus de la tarifa 3.0.1DH i 3.0.2 

http://www.endesaonline.com/es/hogares/teguia/aseso ramientotarifas/tarifas_electricas/
tarifas/index.asp  Tarifes elèctriques.  

IDAE. Guía Práctica de la Energía. 2a. ed. Madrid: IDAE, 2007. 

BP. Statistical Review of World Energy June 2011 

Eurostat. Comissió europea d’estadístiques 

www.ree.es  Red Eléctrica de España 

www.unesa.es  UNESA 

www.mityc.es  Ministeri d’ Indústria Consum i Comerç 

www.mityc.es  Secretaria General de l’Energia del Ministeri 

www.idae.es  Institut per la Diversificació i l’Estalvi d’Energia 

www.mma.es/oecc  Oficina Espanyola pel Canvi Climàtic 

www.cne.es  Comissió Nacional d’Energia 

www.omel.com  Operador del Mercat Electrònic 

www.mma.es  Ministeri de Medi Ambient 

www.aop.es  Associació Espanyola de Productes Petrolífers 

www.sidegas.com  Associació Espanyola de Gas 

www.appa.es  Associació de Productors d’Energies renovables 

www.icex.es/protocolokioto/default.htm  El Protocol de Kyoto 

www.larutadelaenergia.org  La Ruta de l’Energia 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index _es.htm  Energia a la UE 

www.iea.org  Agència Internacional de l’Energia 

www.worldenergy.org/wec-geis  Consell Mundial de l’Energia 

www.opep.org  Organització de Països Exportadors de Petroli 

Guía de la Energía para centros escolares.  Fundació Centre de recursos ambientals de 
Navarra (CRANA). 


