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A: INTRODUCCIÓ  

A.1 Definició del problema  

El centre on s’aplica el treball final de màster (TFM) és va construir l’any 1890, està situat al 
barri de l’eixample i és proper a plaça Catalunya. La morfologia arquitectònica de l’edifici no ha 
patit grans canvis al llarg del temps, tret d’algunes rehabilitacions i operacions de manteniment 
però sense incloure canvis estructurals importants. Tot això ens indica que actualment, tant els 
aspectes constructius com els sistemes d’instal·lacions, no preveuen aspectes bioclimàtics que 
ajudin a elevar l’índex eficiència energètica. 

Tot i que el centre no ofereix mesures físiques de control sobre els consums, si que s’hi poden 
trobar accions formatives que treballen aquesta qüestió. Sota aquest context, es determinar 
que no es tracta d’una escola verda, pròpiament considerada com un edifici que gaudeixi de 
tots els mitjans per controlar els consums, sinó que l’escola pretén tractar aquesta problemàtica 
amb un pla estratègic educatiu.  

Aquestes accions educatives són dutes a terme  per una comissió escolar dins del context 
participatiu en el projecte d’escoles més sostenibles

1
 de l’ajuntament de Barcelona. Aquest 

projecte s’enfoca en l’àmbit educatiu, amb accions participatives i d’implicació cívica per actuar 
envers la conservació del planeta. Els principis d’aquest projecte es remunten a l’any 1992 a 
Rio de Janeiro on es va celebrar la Cimera de la Terra per tractar temes relacionats amb els 
recursos naturals del planeta. L’exhauriment d’aquests provoca una alarma de dimensions 
globals, ja que els consums del present poden comprometre greument els recursos de 
generacions futures. Alhora, aquest fet porta inherent la destrucció de la diversitat de formes de 
vida. Així doncs, i sota aquest context es va decidir adoptar un model de desenvolupament 
sostenible, les ciutats més importants del món van engegar projectes a nivell local per actuar. 
L’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona va posar al servei dels centres educatius (Professorat, 
alumnat, serveis de monitoratge, personal de centre no docent i famílies) un projecte cívic que 
vincula l’escola i la ciutat. Els centres educatius poden participar en aquest projecte de forma 
lliure sempre i quan és respecti els següents aspectes; els projectes han de correspondre a un 
procés participatiu, han d’incloure la revisió dels plantejaments i pràctiques educatives i ha de 
deixar veure el compromís amb accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat. 

El propòsit que persegueix aquest treball és potenciar les activitats d’aquesta comissió per tal 
de fer arribar propostes de millora a la direcció del centre i d’aquesta manera es puguin establir 
mesures d’estalvi de l’energia elèctrica. Alhora, es preveu definir un eix transversal per 
tractar dins del projecte curricular del centre aspectes relacionats amb la sostenibilitat. Des 
d’aquest propòsit es plantejaran i s’analitzaran objectius que promoguin consums responsables 
de les fonts d’energia i recursos disponibles, contemplats des de dos punts de vista diferenciats 
que seran l’estructura del centre i el funcionament. 

Aquestes dos punts de vista, des dels quals es pretenen assolir els objectius, són els que es 
deriven de la implicació de la direcció i la coordinació del centre per canviar l’organització 
actual. Respectivament, pel que fa la conscienciació es pretén actuar des de l’acció formativa 
de la comunitat educativa, implicant docents, alumnes i famílies per promoure canvis en el 
funcionament. Es fomentarà a través de campanyes de sensibilització interdisciplinàries o amb 
el desplegament curricular de les diferents matèries, aplicant noves implantacions d’objectius, 
metodologies i activitats en el PCC. 

 

                                                           
1
 Projecte d’escoles més sostenibles (E+S). Ajuntament de Barcelona 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/escoles-sostenibles 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/escoles-sostenibles
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La caracterització física del centre 
correspon a la d’un edifici tradicional 
del segle XIX del barri de l’eixample, 
amb parets amb gruixos notables i 
sense aïllaments tèrmics. Les 
finestres són de fusta amb vidres d’un 
sol gruix, que moltes vegades no 
queden ben tancades, el que propicia 
fuites de l’aire exterior. No s’hi troben 
mesures físiques per mantindre les 
condicions idònies d’escalfor entre 
zones fredes (serveis, forats d’escala, 
etc..) i les zones calentes (despatxos, 
aules, sales, etc..). L’orientació de 
l’edificació suposa un avantatge en 
mesos calorosos, ja que la galeria 
ofereix un espai ventilat i ben 
comunicat, però en mesos freds la 
façana Sud no ofereix una 
transpiració prou adequada per 
escalfar les estances.  

Figura 1, Coberta i cúpula de l’església  1890 
Font: Imatges d’arxiu 

 

Amb l’anàlisi del conjunt de l’edificació es pot afirmar que l’edifici no disposa de mesures 
passives que propiciïn un correcte condicionament dels seus espais.   

El centre dóna resposta a la demanda creada per les seves activitats amb els sistemes i 
recursos energètics d’electricitat i gas natural, així com d’aigua corrent. La instal·lació d’energia 
elèctrica s’utilitza en els sistemes d’il·luminació, climatització, força i telecomunicacions que 
conformen la major part de les activitats del centre. Les instal·lacions d’aigua i gas, s’utilitzen 
en horaris extraescolars o en activitats concretes de laboratori, tallers o educació física. No 
s’aprecien mesures de control pel que fa els consums d’aquestes instal·lacions, ni mesures 
actives de producció d’energia renovable. La qual cosa es tradueix en consums elevats per 
falta de sistemes de control i d’elements amb una alta eficiència energètica. 

Aquests aspectes fan que l’edifici tingui mancances i apareguin consums elevats, per altra 
banda el fet de que l’escola col·labori amb el projecte E+S

1
 i s’imparteixin projectes específics 

per tractar aquesta problemàtica fa que les possibilitats de millora siguin factibles i 
esperançadores.  

 

 
Figura 2; Galeria posterior 

Font: Elaboració pròpia 
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A.2 Antecedents del treball  

Projecte d’escoles més sostenibles
1
 

La tasca que actualment desenvolupa la comissió d’escoles més sostenibles del centre 
contempla un projecte triennal, anomenat Il·lumina’t apaga el llum a través del qual es tracta el 
consum d’energia elèctrica del centre. El curs actual 2014 – 2015, és l’últim any d’aplicació 
d’aquest projecte i s’han efectuat una sèrie d’accions per sensibilitzar la comunitat educativa 
del centre.  

Aquesta comissió va estar formada en els seus inicis per dotze membres del professorat, 
quatre alumnes, un monitor i un agent extern al centre. Ara mateix, encarant el seu últim any, 
compte amb la presència de més de vint professors de tots els departaments i cicles de l’escola 
(EP, SEC, PAS, BAT), amb la col·laboració de caps d’estudi, directors de cicle i amb una 
quinzena d’alumnes del Batxillerat. 

Les accions que es porten a terme són a nivell organitzatiu de centre, amb la redacció d’un 
ideari consensuat en relació a la sostenibilitat, la presència d’aquest en el projecte educatiu i en 
les pràctiques educatives permeten determinar el grau de coherència entre el que es pretén i el 
que es fa a nivell de centre. Per altra banda, té com a objectius la integració curricular dels 
continguts vinculats amb els principis de sostenibilitat i el grau de coherència entre el que es 
pretén ensenyar i el que efectivament s’ensenya i s’aprèn. 

Paral·lelament i amb interdependència trobem un grup d’alumnes de Batxillerat, anomenat 
SAC, que promou activitats i accions de millora en l’àmbit escolar, duent a terme intervencions 
extra curriculars de conscienciació cap al respecte al medi ambient. 

 

Projecte final de carrera dels estudis d’Arquitectura Tècnica
2
 

El centre gaudeix d’un projecte final de carrera dels estudis d’Arquitectura Tècnica en el que es 
va fer una avaluació energètica del centre escolar a nivell integral, tant d’aspectes constructius 
com d’instal·lacions. Aquest estudi inclou un inventari detallat dels punts de consum de l’escola 
la seva localització, ús i característiques tècniques. 

Amb l’accés a aquest document es pretén identificar els punts conflictius, per tal definir les 
intervencions segons la localització del focus de consum elevat o innecessari. Aquest projecte 
també inclou una sèrie de mesures d’intervenció a nivell d’infraestructures i sistemes de control 
per tal de reduir els consums. 

 

Permís i col·laboració del centre amb la redacció d’aquest document 

L’accés a l’escola i el coneixement previ propicien el fet de poder realitzar aquest estudi amb 
total col·laboració amb el centre, ja que dins del context d’ impartició del màster universitari en 
formació del professorat ha estat el centre d’ acollida de l’assignatura del practicum. 

 

 

                                                           
2
 Projecte Final de grau en ciències i tecnologies de l’edificació (Arquitectura tècnica): Rehabilitació 

energètica d’un centre escolar situat al centre de Barcelona 
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A.3 Objectius del treball  

Objectiu principal 

L’objectiu principal d’aquest estudi és promoure l’estalvi d’energia elèctrica i potenciar la 
sensibilització i la conscienciació envers al medi ambient de tota la comunitat educativa. Es 
buscarà la complicitat de tots els agents que intervenen en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge. Paral·lelament es pretén proposar accions de millora enfocades a l’equip directiu 
i activitats formatives en l’etapa ESO per tal de transmetre bons hàbits i conductes 
responsables. 

Objectius concrets 

a. Envers als òrgans de direcció del centre 

Amb la informació generada en aquest treball l’equip de direcció del centre serà capaç de; 

OBJ. 1a.- Incentivar i cooperar amb accions per la sostenibilitat del centre.  

OBJ. 2a.- Vehicular iniciatives en el projecte educatiu de centre. 

OBJ. 3a.- Avaluar els aspectes actuals de sostenibilitat del centre. 

OBJ. 4a.- Promoure intervencions de millora en l’entorn físic educatiu. 

OBJ. 5a.- Implicar-s’hi personalment. 

b. Envers a l’acció educativa i el professorat 

Amb les propostes exposades en aquest estudi el claustre de professors del centre serà capaç de; 

OBJ. 1b.- Incentivar i cooperar amb accions per la sostenibilitat del centre. 

OBJ. 2b.- Plantejar activitats interdisciplinàries sobre l’ús de l’energia elèctrica. 

OBJ. 3b.- Incloure estratègies innovadores que despertin el pensament crític i reflexiu. 

OBJ. 4b.- Promoure transformacions educatives.   

OBJ. 5b.- Implicar-s’hi personalment. 

c. Envers als alumnes 

Amb les activitats i accions plantejades en aquest treball els alumnes seran capaços de; 

OBJ. 1c.- Formar el seu propi pensament crític envers la sostenibilitat. 

OBJ. 2c.- Identificar els criteris de sostenibilitat de les diferents disciplines científiques, 

tècniques i ètiques. 

OBJ. 3c.- Determinar les característiques tècniques i prestacions energètiques dels 

aparells quotidians. 

OBJ. 4c.- Calcular consums elèctrics, amb la correcta utilització de les dades. 

OBJ. 5c.- Aplicar, diferenciar i criticar els hàbits o conductes irresponsables en quan a 
l’energia elèctrica. 
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 A.4 Metodologia del treball   

La metodologia que segueix aquest treball per aconseguir l’objectiu d’estalvi d’energia elèctrica 
correspon a una seqüència d’aproximació al “problema” per cercar punts de millora i articular 
accions educatives. Per una banda s’analitzarà l’entorn físic educatiu, amb l’estudi dels aparells 
i sistemes consumidors d’energia que s’hi disposen, i per altra es pretenen proposar accions 
formatives en l’etapa ESO. La implicació transversal de tota la comunitat educativa serà el 
criteri d’èxit clau per aconseguir resultats positius. 

 

Els apartats de l’estudi són els següents: 

A: Introducció 

Es planteja el tema que porta a la realització d’aquest treball, inclou els antecedents del 
treball, objectius, la present metodologia i altres aspectes inicials.(Veure pàgina.04) 

 

B: Situació inicial i estudis previs 

Els estudis previs permetran fer un pre-diagnòstic dels punts potencials de millora per 
complir amb l’objectiu d’estalvi energètic i definir el context amb el qual articular les 
diferents accions i activitats. (Veure pàgina.13) 

 

B.1: Valoracions inicials de l’entorn físic educatiu 

Es farà una valoració inicial de l’entorn en el que es desenvolupen les activitats 
del centre. L’estudi preveu l’aplicació de propostes en l’acció educativa de 
l’etapa ESO, així doncs, ens centrarem en els pisos on s’imparteixen aquest 
estudis. Els resultats d’aquestes valoracions podran ser extrapolats al conjunt 
de l’edificació. (Veure pàgina.13) 
 
 

B.2: Valoracions inicials dels continguts curriculars de l’etapa 

L’estudi dels continguts curriculars de l’etapa ESO amb el detall de les unitats 
didàctiques dels diferents cursos ens permetran determinar el context per 
aplicar activitats formatives. Es considera important que l’alumnat segueixi els 
continguts curriculars que es disposen en el Decret

3
 i que les activitats que es 

plantegin vagin amb consonància amb els objectius específics del curs. (Veure 
pàgina.17) 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Decret 143/2007, de 26 Juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria (ESO) http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-
45c9-ab17-8a2186687879/decret_eso.pdf  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-45c9-ab17-8a2186687879/decret_eso.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-45c9-ab17-8a2186687879/decret_eso.pdf
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C: Descripció de la solució proposada 

Desprès de definir el context i amb els resultats de les primeres aproximacions es 
contempla el plantejament d’accions i activitats per tal d’arribar a millores d’estalvi 
energètic. (Veure pàgina.20) 

 

C.1: Proposta d’accions des de l’equip directiu o coordinació 

En aquest apartat es proposen accions que haurien d’emprendre l’equip 
directiu i la coordinació del centre per tal d’afavorir les millors condicions perquè 
l’estalvi d’energia sigui un fet. (Veure pàgina.20) 

 

C.1.1: Accions en el context d’adequació de l’espai físic 

Es disposen les mesures d’actuació d’estalvi energètic que haurien de portar a 
terme els òrgans de govern i coordinació del centre per tal de millorar en els 
següents aspectes. (Veure pàgina.20) 

 Condicions de confort tèrmic 
 Condicions de renovació i ventilació de l’aire interior 
 Condicions lumíniques 
 Consums innecessaris  
 Consums excessius   

 

C.1.2: Accions en el context de l’estructura organitzativa del centre 

Es proposa la intervenció de la direcció i la coordinació del centre per tal de 
transmetre directrius d’organització que puguin afavorir la incorporació de 
mesures d’estalvi energètic. Així com, reforçar els documents de centre i donar 
difusió al tractament del problema detectat. (Veure pàgina.22) 

 

C.2: Orientacions didàctiques per l’aplicació de les activitats 

Aquesta part de l’estudi té l’objectiu de proposar aspectes integradors, definir 
les competències dels docents i determinar les estratègies perquè el claustre 
de professors pugui articular activitats d’acord amb l’objectiu d’estalvi energètic. 
(Veure pàgina.24) 

 

C.2.1: Aspectes per la integració en el treball per competències  

Es tracten els aspectes que s’hauran d’incorporar en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge per tal d’integrar nous coneixements envers la sostenibilitat. 
Pretén ser una ajuda als docents per determinar les pròpies competències i 
transformacions educatives basades en l’EDS

4
 i aplicar satisfactòriament les 

activitats. (Veure pàgina.24) 

                                                           
4
 Educació pel desenvolupament sostenibles (EDS) 
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C.2.2: Proposta d’estratègies pedagògiques   

S’exposen les estratègies pedagògiques i s’expliquen les metodologies 
didàctiques que el docent pot utilitzar per transmetre conceptes relacionats amb 
la protecció al medi ambient. El que es tracta és de potenciar el cicle reflexiu de 
l’alumne a través del seu pensament crític perquè els objectius d’aquest estudi 
siguin significatius. (Veure pàgina.26) 

 

C.2.3: Proposta de recursos didàctics 

Es fa un recull dels recursos didàctics que es podrien utilitzar per tractar 
l’estalvi d’energia. Aquests podrien ser utilitzats com material previ, de reforç o 
d’ampliació pels alumnes. (Veure pàgina.28) 

 Auditories energètiques 
 Exposicions vinculades a l’energia elèctrica 
 Eines TIC sobre l’estalvi energètic 
 Activitats d’ampliació: web quest 
 Jocs interactius  
 Energies renovables 
 Educació ambiental 

.  

C.2.4: Definició de l’eix transversal 

Per últim, es proposa un eix transversal per tractar els continguts d’estalvi 
d’energia elèctrica basat en el projecte d’escoles més sostenibles

1
 del centre. 

Aquest es pot utilitzar per articular les activitats formatives, ja siguin a nivell 
interdisciplinari o disciplinaries de la matèria de tecnologia. (Veure pàgina.31) 

 

C.3: Activitats interdisciplinàries en l’etapa ESO 

En aquest apartat es proposen dues activitats amb continguts interdisciplinaris 
o transversals a tota l’ESO a través de les quals es pot treballar l’estalvi 
energètic en l’àmbit escolar. (Veure pàgina.32) 

 

C.3.1: Delegats verds 

L’acció anomenada delegats verds es proposa aplicar a tots els cursos de 
l’etapa ESO del primer i segon cicle, es desenvoluparà en l’espai de tutories 
dins el marc del projecte d’escoles més sostenibles del centre. Els participants 
ocuparan el càrrec de gestionar adequadament els aparells de consum i 
gaudiran de potestat sancionadora per detectar conductes irresponsables. 
L’enfocament de l’acció sancionadora serà en sentit positiu de millora cap a 
l’estalvi energètic. (Veure pàgina.32)  
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C.3.2: Quina classe és més sostenibles? 

L’activitat que es presenta preveu la seva aplicació en el segon cicle de l’ESO, 
concretament a quart. Es desenvoluparà per grups d’alumnes que imparteixin 
les assignatures optatives d’ètica i tecnologia de 4t d’ESO en forma de projecte. 
Es pretén treballar de forma interdisciplinària i amb la metodologia de 
transmissió de conceptes entre iguals, amb la col·laboració dels alumnes de 
primer de Batxillerat del centre. Consistirà en l’avaluació per part d’un grup 
d’acció d’estudiants sobre la gestió dels aparells consumidors de les aules. 
(Veure pàgina.34) 

 

C.4: Activitats disciplinàries de l’àrea de tecnologia en l’etapa ESO 

Al present apartat es proposaran dues activitats aplicades des de la matèria de 
tecnologia per tractar l’estalvi energètic. Entre la tecnologia i la sostenibilitat es 
pot establir un discurs proper per tal de plantejar aprenentatges significatius 
pels alumnes. (Veure pàgina.38) 

 

C.4.1: Agermanament energètic 

Aquesta activitat es divideix en dues, la primera es proposa per tercer d’ESO, 
dins dels continguts curriculars de tecnologies, en la unitat didàctica de 
màquines i mecanismes. La segona s’aplicaria a primer curs de l’ESO, dins de 
l’anàlisi d’objectes de la matèria tecnologies. Els alumnes de tercer prepararan 
una activitat pels companys de primer, que els permeti saber quanta energia 
elèctrica consumeixen en un dia. (Veure pàgina.39)  

 

C.4.2: STOP, atura el consum elèctric 

L’activitat que es proposa és en forma de concurs i s’aplicaria als estudis de 
primer d’ESO, des dels continguts curriculars de Tecnologies a la unitat 
didàctica d’anàlisi d’objectes. Consistirà en un grup de treball d’alumnes amb 
rols que formaran un equip, es preveu que els estudiants observin l’entorn i 
detectin els aparells consumidors. Aquests hauran de presentar a un jurat un 
rètol que porti a la reflexió i a evitar que els aparells quedin encesos. El rètol 
guanyador s’instal·larà amb metacrilat al costat del punt de consum. (Veure 
pàgina.42) 

D: Resultats 

Es proposaran uns indicadors que definiran el nivell de compliment dels objectius 
concrets d’aquest estudi. Aquest treball correspon a una sèrie de propostes d’aplicació i 
les activitats aquí plantejades no han estat dutes a la pràctica. (Veure pàgina.44) 

 

E: Conclusions 

Finalment, es farà una cloenda de l’estudi per tal de valorar la viabilitat de les propostes 
plantejades en funció del grau de compliment dels objectius. (Veure pàgina.47) 
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A.5 Aspectes inicials  

Confort lumínic 

Segons la normativa establerta pel codi tècnic de l’edificació (CTE)
5
 l’adequació dels espais 

destinats a ús escolar haurien d’estar il·luminats amb fluxos lluminosos compresos entre 1.000 i 
1.400 lux. Si trobem espais on els paràmetres siguin menors el sistema d’il·luminació es 
valorarà insuficient, mentre que si el flux lluminós supera els nivells citats s’estarà produint un 
excés d’il·luminació. 

Confort tèrmic 

Pel que fa a les temperatures de confort dels espais, segons normativa ISO 7730 i EN-27730
6
, 

els estàndards es situen en valors compresos entre 45-56% d’humitat relativa i 20-26ºC en 
quan a la temperatura seca.  

Càlculs de consum 

Per estudiar o fer una aproximació dels consums elèctrics es pren com a indicador la potencia 
elèctrica instal·lada en watts, és obvi que serà una valor arbitrari, ja que el consum equival al 
treball elèctric és a dir potència per unitat de temps. Per aquest motiu la valoració del consum 
anirà lligada a la utilització dels punts de consum disposats. Per altra banda, contra més 
potència elèctrica instal·lada majors consums es podrien produir. Així doncs, determinem dues 
variables per estudiar els consums que seran la potència instal·lada i la freqüència d’ús dels 
espais. 

Eficiència energètica 

Un factor que influeix directament amb els consums energètics és l’eficiència energètica dels 
punts de consums que es tradueix com el rendiment, és a dir, la divisió del treball útil entre el 
treball consumit per aquests.  

L’eficiència energètica serà tractada des dels punts de consum de fàcil substitució, és a dir, 
aquells que el canvi sigui fàcil de realitzar, no es contempla l’annexió de components a les 
instal·lacions perquè això produiria un cost econòmic important. Aleshores, es parlarà 
d’eficiència energètica en aparells independents de calefacció o refrigeració, com ara 
calefactors o ventiladors elèctrics, i en els punts de consum del sistema d’il·luminació, 
bombetes LED, baix consum o fluorescents, halògenes i incandescents. Ordenats de major a 
menor eficiència energètica segons la informació obtinguda del fabricant i reconeguda a nivell 
global.  

Mesures d’estalvi energètic 

Es conclouen els aspectes inicials amb la determinació de que totes les mesures d’estalvi 
energètic que es plantejaran prioritzaran l’aplicació viable en termes econòmics i d’estalvi 
energètic. S’intentarà que es proposin mesures passives que no incloguin nous components 
que consumeixin energia. 

 

 

                                                           
5
  Codi tècnic de l’edificació (CTE) http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/  

6
  Determinació analítica i interpretació del benestar tèrmic (UNE-EN ISO 7730:2005) 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037517#.VX79wPntmko  

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037517#.VX79wPntmko
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B: SITUACIÓ INICIAL I ESTUDIS PREVIS  

B.1 Valoracions inicials de l’entorn físic educatiu  

Es farà una valoració inicial de l’entorn en el que es 
desenvolupen les activitats del centre.  
 
L’estudi preveu l’aplicació de propostes en l’acció 
educativa de l’etapa ESO, així doncs, ens 
centrarem en els pisos on s’imparteixen aquest 
estudis.  
 
Els resultats d’aquestes valoracions podran ser 
extrapolats al conjunt de l’edificació. 
 

B.1.1   Planta quarta (1r i 2n d’ESO)  

Sistema de climatització 

Al quart pis del centre s’hi ubiquen els estudis de primer cicle de secundària, concretament 1r i 
2n d’ESO. Part d’aquesta planta està ubicada sota el terrat del cinquè pis, aquest fet fa que les 
temperatures de confort no es compleixin (Veure pàgina 12). Als mesos de calor la 
temperatura sol ser molt elevada i en els mesos freds baixa. Per altra banda, no es detecten 
instal·lacions centralitzades de climatització i el confort es pretén assolir mitjançant aparells 
independents com ara calefactors i ventiladors elèctrics. Aquests aparells tenen un consum 
molt elevat i el seu rendiment és baix, així doncs podem caracteritzar-los com a poc eficients. 

 

Sistema d’il·luminació 

Pel que fa al sistema d’il·luminació el 94% dels punts de consum són fluorescents i el 6% 
restant són leds, incandescents i bombetes de baix consum. Podem valorar aquesta proporció 
satisfactòriament, ja que la presència d’incandescents amb baix índex d’eficiència energètica 
és molt baix. Pel que fa al confort lumínic i per tant la quantitat de llum que trobem a les aules, 
hi ha una diferència notable entre les aules de 1r d’ESO i les de 2n d’ESO. Les del primer curs 
es troben molt per sota, el flux lluminós es situa entre 600 i 800 lux sense complir (Veure 
pàgina 12) amb la normativa establerta, mentre que les del segon curs és de 1.400 a 1.800 
lux, considerant-ho satisfactori. No es detecten punts on es produeixin excessos del flux 
lluminós. Per altra banda, tan les aules com els passadissos romanen encesos la major part de 
la jornada escolar, ara bé, s’ha detectat que a les hores d’esbarjo i quan no es preveu utilitzar 
les zones de pas el sistema d’il·luminació no s’apaga i aquest fet duu a consums innecessaris.  

 

Sistema de força 

En aquest pis hi trobem una forta presència d’aparells elèctrics i electrònics que conformen 
el sistema d’eines TIC. A totes les aules s’hi troben, com a mínim, un ordinador, un projector, 
altaveus i un receptor de telecomunicacions, situant-se la potència elèctrica instal·lada 
d’aquests espais entre 500 i 600 watts. L’aplicació de projectes com el 1x1, fa que trobem 
sistemes de càrrega massiva d’ordinadors portàtils, localitzats a l’aula. Pel que fa els espais 
que no són aules, hi trobem un laboratori de química, una aula de dibuix i un taller de 
tecnologia. Els consums derivats de les activitats de l’aula de dibuix i el laboratori són molt 
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espontanis, ja que en les sessions no s’acostuma a utilitzar tots els aparells a la vegada. Però, 
pel que a l’aula d’informàtica hi trobem 20 ordinadors amb les respectives pantalles, un 
escàner i tres aparells receptors de telecomunicacions, la potència elèctrica d’aquest espai és 
la més elevada amb 7.540 watts. Per altra banda, s’hauria de destacar la utilització del taller 
de Tecnologia per impartir classes d’assignatures com arts plàstiques i diferents optatives, 
aleshores, es considera aquest espai com digne de ser contemplat com un punt conflictiu on 

s’hauria d’aplicar mesures de control.    

 
Figura 3; Coberta planta Cinquena 

Font: Elaboració pròpia 

B.1.2     Planta tercera (3r d’ESO)  

Sistema de climatització 

El tercer pis del col·legi s’hi ubica el tercer curs dels estudis de secundaria obligatòria del segon 
cicle. Ha diferència del quart pis, aquest no es troba sota coberta, el que fa que les 
temperatures de confort de les aules no siguin tan extremes com en el cas anterior. Tot i 
així, s’hi troben complicacions per tal d’adequar les temperatures (Veure pàgina 12) per 
manca d’un sistema de climatització adequat. Altre vegada, hi trobem equips independents de 
calefacció elèctrica amb baixos rendiments.   

 

Sistema d’il·luminació 

Els punts de consum del sistema d’il·luminació són fluorescents en la seva totalitat. L’avaluació 
que es desprèn d’aquest fet és bastant acceptable, ja que l’eficiència energètica d’aquests 
punts ens porta a consums moderats d’energia elèctrica. Pel que fa l’indicador observat de 
quantitat de flux lluminós entre unitat de superfície tots els espais es troben ben adequats a 
les demandes amb valors compresos entre 1.000 i 1.400 lux. Trobem una particularitat 
destacable i és que les aules auxiliars estan millor il·luminades que les aules comunes 
augmentant fins a valors pròxims a 2.000 lux, considerant-ho com un excés innecessari 
d’il·luminació (Veure pàgina 12). Podem concloure que l’eficiència energètica i les condicions 
que ofereix el sistema d’il·luminació són acceptables, sense destacar ninguna deficiència 
important. Però pel que fa al control dels tancaments dels punts de consum hi podem trobar 
mancances, ja que, les zones de pas romanen enceses al llarg de tota la jornada escolar. 

 

Sistema de força 

La presència d’equips electrònics a les aules és repeteix com en el cas anterior del quart pis, hi 
trobem un ordinador, un projector, altaveus i un equip receptor de telecomunicacions. 
Determinant una potència elèctrica instal·lada propera als 600 watts. Pel que fa als espais que 
no són aules comunes, s’ubiquen una aula de dibuix, un taller de Tecnologia i Física, una aula 
d’informàtica i una aula multimèdia. Altre cop, trobem que a on hi ha més consum elèctric és a 
les aules d’informàtica i a l’aula multimèdia. Localitzant-se una potencia elèctrica instal·lada 
de 7.020 watts.  
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B.1.3    Planta segona (4t d’ESO)   

Sistema de climatització 

A la segona planta del centre hi trobem els estudis de quart curs del segon cicle de l’ESO. El fet 
que diferència aquest pis dels anteriors, quart i tercer, és que els sostres són més alts, 
incrementant l’alçada en l’ordre de 70 centímetres més. Aquest fet el que provoca és que el 
volum dels espais sigui superior. Aleshores, per complir amb aspectes de condicionament de 
temperatures interiors adequades suposa un problema o un factor a tenir molt en 
compte. Com a la resta de plantes, no s’hi detecten instal·lacions de climatització amb 
l’agreujant de que els espais localitzats tenen major volum, aleshores, per aquest motiu el 
podríem determinar com el més desfavorable en aquest aspecte. Els aparells elèctrics 
disposats per la generació de calor i fred són del tot insuficients per respondre la demanda 
energètica. 

 

Sistema d’il·luminació 

El 86% dels punts de consum del sistema d’il·luminació són a través de fluorescència, essent el 
indicador més baix vist fins al moment, la resta el 14% són realitzats amb halògenes, 
incandescents i baix consum. La poca eficiència energètica d’aquesta 14% provoca consums 
elevats. Aquest fet es deuria a que en aquesta planta s’hi troba la sala d’actes del col·legi, 
aquest espai té la major potència elèctrica instal·lada pel que fa la il·luminació sent de 6.898 
watts. La millora d’aquest espai s’hauria de contemplar per arribar a objectius d’estalvi 
energètic. Pel que fa el confort lumínic dels espais, les aules comunes estan ben il·luminades 
situant els seus paràmetres de flux lluminós entre 1.000 i 1.500 lux. Destacarem que trobem 
l’aula d’idiomes amb un flux lluminós molt superior a la resta pròxim als 2.500 lux, aquest valor 
es considerar excessiu (Veure pàgina 12).  

 

Sistema de força 

Pel que fa els aparells electrònics que conformen l’aplicació de les TIC, a les aules comunes 
trobem els mateixos aparells que en casos anteriors, sent la potència elèctrica instal·lada entre 
500 i 600 watts. En aquesta planta hi trobem la sala d’actes principal, una aula d’idiomes i una 
aula d’informàtica. Anteriorment, hem destacat valors elevats del sistema d’il·luminació en el 
cas de la sala d’actes i l’aula d’idiomes. L’aula d’informàtica presenta altra vegada les 
característiques d’un punt conflictiu amb una potència elèctrica instal·lada de 10.454 watts, la 

més alta observada, amb la presència de 30 ordinadors. 

 

 
Figura 4; Passadís interior 

Font: Elaboració pròpia 
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Es conclou la valoració inicial de l’entorn educatiu en el quart pis identificant els punts 
conflictius amb més despesa energètica i proposant les següents línies d’actuació i revisió. 

 

 

Sobre els aspectes constructius (L1) 
     
     Ítems generalitzat a tot el centre  

 L.1.1 Propiciar la ventilació dels espais per assolir temperatures de confort 
 L.1.2 Adequar la protecció solar de les finestres per l’aprofitament de la llum solar 

 
     Ítems del quart pis  

 L.1.3 Aïllament per sota de la coberta transitable o terrassa del cinquè pis  
 
     Ítems del segon pis  

 L.1.4 Aïllament interior de les parets 
 
 

Sobre els aspectes d’instal·lacions (L2) 
     
     Ítems generalitzat a tot el centre  

 L.2.1 Ús mínim dels aparells de climatització  
 L.2.2 Assegurar el tancament del sistema d’il·luminació a les aules  
 L.2.3 Assegurar el tancament del sistema d’il·luminació a les zones de pas  
 L.2.4 Assegurar el tancament dels aparells electrònics de les aules  

 
     Ítems del quart pis 

 L.2.5 Canvi dels punts lumínics resolts amb sistema d’incandescència 
 L.2.6 Disposar de sistemes de control de tancament dels aparells electrònics a l’aula 

d’informàtica i el taller de tecnologia 
 L.2.7 Incloure sistemes de control del sistema de càrrega massiva de portàtils  

 
     Ítems del tercer pis 

 L.2.8 Disposar de sistemes de control de tancament dels aparells electrònics a l’aula 
d’informàtica i l’aula de multimèdia 

 L.2.9 Reduir l’excés d’il·luminació a les aules auxiliars 
 
     Ítems del segon pis 
 

 L.2.10 Canvi dels punts de consum del sistema d’il·luminació amb índexs d’eficiència 
energètica baixos, bombetes halògenes, incandescents i de descàrrega compacta 

 L.2.11 Disposar de sistemes de control de tancament dels aparells electrònics a l’aula 
d’informàtica 

 L.2.12 Contemplar el canvi dels sistemes consumidors d’energia situats a la sala 
d’actes 

 L.2.13 Reduir l’excés d’il·luminació a l’aula d’idiomes 
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B.2 Valoracions inicials dels continguts curriculars de l’etapa  

L’estudi dels continguts curriculars de l’etapa ESO 
amb el detall de les unitats didàctiques dels 
diferents cursos ens permetran determinar el 
context per aplicar activitats formatives.  
 
Es considera important que l’alumnat segueixi els 
continguts curriculars que es disposen en el 
Decret

7
 i que les activitats que es plantegin vagin 

amb consonància amb els objectius específics del 
curs. 
 

B.2.1    Estudis de 1r i 2n curs d’ESO  

Es preveu identificar continguts curriculars de la matèria de Tecnologies que es puguin 
relacionar amb l’estalvi d’energia, el que preveu en el Decret

7
 sobre els continguts del primer i 

segon curs de l’ESO, contempla les unitats didàctiques següents. 

 

Primer curs d’educació secundària obligatòria  

 La tecnologia i el procés tecnològic 
 Eines i materials de tecnologia 
 Disseny i construcció d’objectes 
 Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació 

Vincles potencials detectats (1r d’ESO) 
 
Amb la revisió dels continguts curriculars es conclou que es podrien 
treballar continguts específics relacionats amb la problemàtica que s’exposa 
de consums elevats, des de la tercera unitat de disseny i construcció 
d’objectes. Utilitzant l’observació i l’anàlisi d’objectes per tal d’articular 
activitats formatives o cicles reflexius per tal de valorar els conceptes 
d’estalvi. Per altra banda, la informació obtinguda de l’observació podria ser 
tractada amb eines informàtiques, valorant la relació amb continguts de la 
quarta unitat didàctica les TIC com a eina per a la integració i la 
comunicació de la informació. 
 

 

 

Segon curs d’educació secundària obligatòria 

 Electricitat 
 Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana 
 L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 

 

                                                           
7
 Decret 143/2007, de 26 Juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 

obligatòria (ESO) http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-45c9-ab17-
8a2186687879/decret_eso.pdf  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-45c9-ab17-8a2186687879/decret_eso.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-45c9-ab17-8a2186687879/decret_eso.pdf
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Vincles potencials detectats (2n d’ESO) 
 
En els continguts curriculars del segon curs de la matèria de Tecnologies hi 
trobem potencials de relació amb l’objectiu d’estalvi energètic en la primera 
unitat didàctica d”electricitat. Oferint l’oportunitat d’incloure continguts 
formatius que compleixin els objectius que cita el Decret i els propis.  
 
Per altra banda, s’hi poden cercar continguts relacionats amb la segona 
unitat processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana, 
ja que s’inclouen reflexions per assolir major conscienciació cap al consum 
responsable d’energia i la determinació de les fonts energètiques utilitzades 
en processos tecnològics.  
 
A nivell de la tercera unitat didàctica l’ordinador com a mitjà d’informació i 
comunicació es pot utilitzar com a plataforma de difusió dels coneixements 
assolits en l’àmbit d’estalvi energètic.   
 

 

 

B.2.2    Estudis de 3r curs d’ESO  

Segons els continguts del tercer curs de l’ESO de la matèria Tecnologies, hi trobem les 
següents unitats didàctiques. 

 

Tercer curs d’educació secundària obligatòria 

 Màquines, mecanismes i estructures 
 Els projectes tecnològics 
 Les comunicacions 

 

Vincles potencials detectats (3r d’ESO) 
 
El vincle que es pot trobar el trobaríem en la primera unitat didàctica de 
màquines, mecanismes i estructures, a través de l’estudi de punts de 
consum, considerats com a màquines i mecanismes, d’aquesta manera es 
podria estudiar en profunditat el seu funcionament extraient conceptes de 
que caracteritzin aquelles màquines o mecanismes més eficients 
energèticament. 
 
Per altra banda, amb la segona unitat didàctica de projectes tecnològics 
també es podria treballar conceptes d’estalvi energètic a través de la 
metodologia que caracteritza aquests tipus de projectes.  
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B.2.3    Estudis de 4t curs d’ESO  

Per tal d’establir relacions entre els continguts del quart curs de l’ESO de la matèria optativa de 
Tecnologia i l’estalvi energètic, s’exposa el que cita el Decret; 

 

Quart curs d’educació secundària obligatòria 

 L’habitatge 
 Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
 Control i automatització 

 

Vincles potencials detectats (4t d’ESO) 
 
Pel que fa a l’últim curs de l’educació secundària trobaríem conceptes que 
relacionin els continguts curriculars del curs amb l’estalvi energètic en la 
primera unitat de l’habitatge, portant a l’alumne a caracteritzar les 
instal·lacions per tal de cercar millores energètiques o consums responsables 
en el seu ús.  
 
Per altra banda, la tercera unitat didàctica de control i automatització també 
pot oferir vincles potencials per tractar l’estalvi energètic, en quan al 
monitoratge de consums.  
 

 

 

 

 
Figura 5; Biblioteca 

Font: Elaboració pròpia 
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C: DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA  

C.1  Proposta d’accions des de l’equip directiu o coordinació  

 
Es disposen les mesures d’actuació d’estalvi 
energètic que haurien de portar a terme els òrgans 
de govern i coordinació del centre. 
 
Per altra banda, es proposa la intervenció de la 
direcció i la coordinació del centre per tal de 
transmetre directrius d’organització que puguin 
afavorir la incorporació de mesures d’estalvi 
energètic. Així com, reforçar els documents de centre 
i donar difusió al tractament del problema. 

 
 

 
Figura 6;  Hall general de l’edifici.  

 Font: Elaboració pròpia 

C.1.1   Accions en el context d’adequació de l’espai físic  

Sobre les condicions de confort tèrmic 

Des de l’equip de direcció s’hauria de contemplar l’adequació del sistema de climatització per 
assolir les condicions de confort mínimes en l’ambient. Ja sigui amb l’aplicació d’un sistema de 
refrigeració i calefacció centralitzat a tot al centre o amb equips independents amb alts índexs 
d’eficiència energètica. D’aquesta manera es podria limitar l’ús dels aparells elèctrics com 

calefactors i ventiladors.  

En aquest mateix àmbit i amb el context d’estalvi energètic enlloc de disposar més elements 
consumidors com un sistema de climatització centralitzat, es podria contemplar la millora de 
l’aïllament tèrmic en parets exteriors de façana i sostre en contacte amb la terrassa del 
cinquè pis. Amb aquesta intervenció estaríem millorant les condicions tèrmiques dels espais i 
reduint el consum d’energia per generar calefacció o refrigeració. 

 

Sobre les condicions de renovació i ventilació de l’aire interior 

Pel que fa l’equip de coordinació hauria de donar directrius als membres del professorat per tal 
de ventilar adequadament els espais quan sigues possible, horaris d’esbarjo o entre classe i 
classe. Es possible que aquesta mesura pogués ser suficient, pel que es contemplaria des de 
direcció alguna altre intervenció, com obertures a les parets o sistemes de tiratge forçat per 
renovar l’aire interior. 

 

Sobre les condicions lumíniques 

La llum solar és una font d’il·luminació natural que pot ajudar a millorar les condicions de 
les aules, però sempre tenint en compte les possibles reflexions que puguin impedir la 
visualització de la pissarra o possibles situacions molestes pel desenvolupament de les 
activitats.  
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Actualment es disposen unes cortines de color ocre opaques es proposa el canvi d’aquestes 
per unes altres de color blanc i menys opaques que les actuals. Una altre alternativa seria la 
disposició de làmines solars a les finestres per tal d’evitar la incidència directa dels raigs però 
deixant passar part de la llum solar. Pel que fa el quart pis situat sota terrassa es podrien 
contemplar la realització de forats al sostre en forma de claraboies per deixar passar la llum 
solar. 

S’ha de tindre present que tota adequació de la llum solar, es traduirà directament amb estalvi 
d’energia elèctrica utilitzada pel sistema d’il·luminació. Per altra banda, s’ha de procurar que 
tots els espais estiguin ben preparats per oferir les condicions idònies per impartir les classes i 
desenvolupar les diferents activitats. Si trobem espais mal il·luminats, es pot augmentar 
l’aportació lumínica amb l’adequació de la llum solar o amb punts de consum amb major 
eficiència energètica, en cap cas aquest estudi preveu augmentar la càrrega de consum, sinó 

que es busquen alternatives que ens aproximin a l’objectiu principal. 

 

Sobre els consums innecessaris 

L’equip de coordinació, juntament amb els tutors de cada secció, podrien designar uns 
encarregats per cada grup classe que procuressin de tancar els aparells electrònics i la 
il·luminació en els espais de les aules en horaris en els quals no s’utilitzessin. Aquests 
encarregats es podrien denominar delegats verds (Veure pàgina XX). 

Tot l’equip de professorat amb la col·laboració de la coordinació, haurien de disposar d’unes 
directrius clares per posar-se d’acord amb l’obertura i tancament del sistema d’il·luminació 
dels passadissos, ja que actualment roman encès tota la jornada. Per altra banda, juntament 
amb l’equip de direcció es podria contemplar la disposició de sensors de moviment perquè 
aquest control s’efectués de manera automatitzada. 

Pel que fa a l’ús d’espais on el consum és elevat a causa de la tasca que s’hi desenvolupa, 
com ara aules d’informàtica, tallers i laboratoris, el professorat que els utilitza s’ha de fer 
responsable del tancament dels aparells un cop s’acabi la sessió. Una mesura per tal 
d’evitar oblits i assegurar-se de que no s’està produint consum, seria l’annexió d’un interruptor 
general a cada espai conflictiu, que talles el subministrament d’energia elèctrica quan aquest 
espai no estigues en ús. D’aquesta manera si algun aparell estigues encès o amb stand-by 
s’evitaria el consum innecessari.     

 

Sobre els consums excessius 

En un centre escolar les activitats que es desenvolupen porten inherents un consum d’energia, 
en cap cas el que es pretén és mancar d’aparells ni d’eines TIC a l’activitat docent, sinó que 
s’ha de ser rigorós amb el consum, mantenint una gestió responsable.  

Per aquest motiu els excessos de consum que provenen d’aparells didàctics localitzats a l’aula 
d’informàtica, tallers o laboratoris, mai es contemplarà la seva retirada sinó que es preveu 
efectuar un major control. Per altra banda, i com a cita prèvia s’ha de dir que els consum 
excessius es deuen principalment a punts de consums amb una baixa eficiència energètica, és 
a dir que el rendiment és deficient. La tecnologia del moment fa que existeixin al mercat nous 
productes amb les mateixes o millors característiques amb índexs d’eficiència energètica 

molt elevada.  

Així doncs, el canvi d’aquest punts de consum de baix rendiment i el criteri de compra de nous 
elements amb alts rendiments es poden traduir en valors d’estalvi energètic notables, 
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amortitzant la inversió inicial, fàcilment. Aleshores, es planteja que l’equip directiu juntament 
amb el departament de manteniment segueixi criteris de compres envers a l’estalvi 
energètic que es pugui produir, de la mateixa manera que recicli adequadament els aparells 

elèctrics amb desús.  

S’hauria de produir canvis dels aparells sobretot en el cas del sistema d’il·luminació i 
climatització. Substitució de bombetes incandescents o halògenes per bombetes LED, així 
com millorar els equips independents de calefacció i refrigeració actuals.  

Per altra banda, s’han detectat que en alguns punts com a les aules auxiliars i aules d’idiomes 
hi ha un flux lluminós excessiu es podria reduir energia elèctrica disminuint el nombre 
d’unitats de punts de consum o promovent la seva substitució. 

La repercussió d’aquestes accions proposades es podria veure de la següent manera. 

Taula 1: Accions de l’equip directiu 

Que? Qui? Com? 
Línees d’actuació o revisió 

(segons l’apartat B1: 
Valoracions inicials de 

l’entorn físic) 

Agent protagonista Aplicació de mesura 
(segons l’apartat C.1.1: Accions) 

L.1.3 
L.1.4 

 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: aïllament tèrmic 
 

L.2.1 
L.1.1 

 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: sistema centralitzat de 
climatització 
 

L.2.1 
L.2.5 

L.2.10 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: retirada dels aparells 
amb baix índex d’eficiència energètica 

 
L.1.2 

 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: canvi de cortines / 
làmines solars / claraboies  

L.2.6 
L.2.7 
L.2.8 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: sensors de moviment pel 
sistema d’il·luminació 

L.1.1 
 
 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: obertures de ventilació 
 

L.2.1 
L.2.5 

L.2.10 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Canviar criteri de compres 
 
 

L.2.2 
L.2.3 
L.2.4 

Coordinació 
Professorat 

Alumnes 

Conscienciació a la comunitat educativa: 
campanyes de sensibilització delegats 
verds 

L.2.9 
L.2.12 
L.2.13 

Direcció 
(Manteniment) 

 

Intervenció física: millora del sistema 
d’il·luminació 
 

 

C.1.2    Accions en el context de l’estructura organitzativa del centre 

Compromís amb la sostenibilitat del planeta 

En primer lloc els òrgans de govern de l’escola juntament amb el claustre de professors, el 
consell escolar i tota la comunitat educativa haurien d’expressar en algun ideari o en els 
documents del centre el seu compromís amb termes de Sostenibilitat. Aquests òrgans han 
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de vetllar per posar a l’abast de tothom les millors condicions per tal d’arribar a objectius 
d’estalvi energètic.  

 

Comissions de treball i campanyes 

Actualment, al centre hi trobem la presència d’una comissió de treball dins del context 
participatiu del projecte d’escoles més sostenibles articulant accions i donant recolzament 
perquè la Sostenibilitat sigui un fet dins del context educatiu. L’equip directiu ha de recolzar 
activitats formatives i de conscienciació amb els recursos de que disposa. De la mateixa 
manera que ha de fer difusió dels projectes que es puguin engegar en aquest context, per 
exemple en el diari de l’escola o la pàgina web. L’escola hauria de participar en concursos o 
campanyes

8
 dirigides cap a la protecció del medi ambient. L’acció duta a terme assolirà major 

dimensió amb la recerca de la implicació de tots els agents. 

 

Coordinació horitzontal i compromís des dels departaments 

Per altra banda, els departaments de les diferents matèries haurien d’intentar potenciar les 
competències bàsiques de conviure i habitar el món dedicades a la protecció i conscienciació 
sobre el medi ambient. Com ara el coneixement i interacció amb el món físic i la social i 
ciutadana. Així doncs, es buscarien vincles potencials per tractar criteris de Sostenibilitat de 
forma curricular i amb exemples aplicats a les diferents disciplines. (Veure pàgina XX) 

El compromís ha de ser global i repartit amb la col·laboració de tota la comunitat educativa de 
l’escola. Segons cita el projecte d’escoles més sostenibles, per pensar globalment i actuar 
localment. 

Hi ha una coordinació docent de caràcter vertical, que es dona entre els docents d‟un mateix 
àrea o matèria però de cursos diferents, i un dels seus objectius és que el currículum, des del 
punt de vista de les competències, continguts i objectius, sigui coherent al llarg de tota l‟etapa 
educativa, procurant no deixar forats ni repetir excessivament continguts. Però en aquest treball 
el que es presenta és un exemple de coordinació docent horitzontal, que seria aquella 
organització de l‟activitat educativa en la que interactuen els professors i professores de 
diferents matèries d‟un mateix grup-classe. Aquest tipus d‟organització és, potser, la que 
presenta més mancances a l‟educació pública, encara que la tendència s‟està invertint. 
L‟estructuració heretada del sistema anterior a la LOGSE, amb uns departaments molt 
verticalitzats i estancs, encara no s‟ha pogut contrarestar amb els organismes de coordinació 
horitzontal, com ara les coordinacions de curs i les tutories. En qualsevol cas, aquesta 
estratègia de organització entre els docents té un ventall molt ampli de possibilitats per treballar 
amb l‟alumnat d‟una manera més coherent, i donar-los-hi un ensenyament més proper a la 
seva realitat i una visió del món molt més interconnectada i holística.  

Autors com Miguel Soler (2005) veuen en la coordinació horitzontal la clau de l‟èxit dels 
programes d‟atenció a la diversitat, altres com Josefina Pérez (2005) subratllen: estamos 
convencidos de que la coordinación del profesorado es clave para conseguir que el alumnado 
adquiera las herramientas de estudio y comprensión básicas que necesita. 

 

 

                                                           
8
 Concurs dirigit a les escoles per reciclar piles (Apilo XII). http://www.apilo.cat/  

http://www.apilo.cat/
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C.2  Orientacions didàctiques per l’aplicació de les activitats  

El present apartat pretén identificar els processos d’aprenentatge que propicien les bases per 
tractar aspectes relacionats amb la protecció al medi ambient. En el cas d’aquest estudi ens 
permetrà formular accions formatives envers la problemàtica trobada de consums elevats en el 
centre.  L’acció educativa s’englobarà en els tres paradigmes definits en Robottom i Hart 
(1993): positivista, interpretatiu i crític, que ajudin a posicionar una mirada realista sobre el món 
i la sostenibilitat.   

L’educació pel desenvolupament sostenible (EDS) dins del marc de l’actuació de Nacions 
unides i amb l’organisme principal del decenni (2004-2014), la UNESCO. Ens indiquen els 
primers passos per introduir coneixements sobre la sostenibilitat amb criteris d’èxit. 

A continuació, s’exposaran els aspectes integradors de l’EDS en el treball curricular per 
competències, els processos d’aprenentatge que afavoreixen el tractament de la problemàtica i 
es destacaran estratègies pedagògiques per definir les línees d’actuació docent que s’haurien 
de seguir al centre per obtenir resultats tangibles en l’objectiu d’estalvi d’energia. 

  

C.2.1   Aspectes per la integració en el treball per competències  

El claustre de professors del centre ha de tindre en compte i matisar les competències docents  
(Delors J. L’Educació quin gran tresor. UNESCO): “Aprendre a conèixer, aprendre a fer, 

aprendre a ser i aprendre a conviure”. 

 Aprendre a conèixer: Vol indicar que per entendre els fenòmens del món cal tenir 
coneixements i, per això, darrere de cada proposta o activitat hi hauria d’haver algun objectiu 
explícit que es referís als conceptes, idees clau o model que es vol ajudar a construir. 
 

 Aprendre a fer: Vol remarcar que s’aprèn a través d’activitats que tenen la comunicació com 
a eina clau del procés d’aprenentatge, així com el treball cooperatiu, per tal de ser capaç de 
resoldre problemes, plantejar noves preguntes i noves hipòtesis, experimentar, etc. 

 

 Aprendre a conviure: Vol fer-nos adonar que en el procés d’aprenentatge es va prenent 
consciència de les nostres pròpies idees i coneixements, així com de la diversitat de 
maneres de mirar. Per tant, cal ajudar l’alumnat a desenvolupar la capacitat de ser crític, 
respectant les diverses opinions, tenint en compte les diverses situacions davant d’un mateix 
fet o fenomen, així com les possibles propostes, per ser capaç de prendre decisions 
raonades. 

 

 Aprendre a ser: L’autonomia personal és l’objectiu clau de tot procés educatiu, l’avaluació 
és una eina fonamental per desenvolupar-la, entesa com un procés de presa de consciència 
de l’aprenentatge mateix a través de l’explicitació dels errors, i les maneres de resoldre’ls en 
un procés compartit amb el professorat i els companys. 

 

Aquests components formen el punt de partida a través del qual s’aplicarien les activitats 
formatives que es proposen en aquest estudi. Per altra banda, les competències del 
professorat que s’impliqui amb termes de sostenibilitat, també haurien d’incloure aquests quatre 
components de l’EDS.  
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En segon lloc, per tal de donar sentit al treball i implicar-hi els quatre components esmentats, 
és important situar les activitats dins un context que porti a la realització d’una acció. 

El context es pot entendre com una situació o problema complex, rellevant socialment i de 
l’entorn de l’alumnat, que permeti que a partir del seu estudi es vagin construint continguts clau 
necessaris per comprendre la situació i per prendre decisions, tot interrelacionant i organitzant 
aquests coneixements conjuntament amb les experiències i el nou llenguatge que es va 
generant. 

En el cas de l’educació per a la sostenibilitat, el context pot ser qualsevol de les situacions 
relacionades amb els àmbits temàtics com són l’aigua, l’atmosfera, la mobilitat, entre d’altres o 
amb l’àmbit del coneixement natural, social i econòmic, emmarcats en l’entorn de la vida de 
l’alumnat, la família, l’escola o l’institut, el barri, el municipi  o un entorn més llunyà i/o global. 

Finalment, per tal de comprendre les situacions en profunditat, cal una visió complexa i 
interdisciplinar dels fenòmens. Això vol dir que s’hauria d’introduir. 

 La visió sistèmica, entendre els fenòmens com a situacions fruit de l’intercanvi amb el medi, 
que canvien al llarg del temps, que són provocades per múltiples causes. 
 

 La mirada dels fenòmens interrelacionant la visió dels diferents camps de coneixement,  les 
ciències naturals, tecnologia, socials, i l’economia.  

 

 La relació entre les generacions passades, presents i futures, i la relació entre les accions 
que es fan en un lloc i les possibles conseqüències en altres llocs de nivell inferior o 
superior. 

 

 Les nostres pròpies emocions, valors i visions tot tenint en compte possibles visions 
diferents. 

 

Així doncs, si es pretenen canvis significatius envers el comportament ambiental, hàbits i 
conductes dels alumnes s’han de contemplar les transformacions educatives següents. 

Taula 2: Transformacions educatives per l’EDS 

De... A... 

Transmetre coneixements 
 

Entendre i arribar a l’arrel dels problemes 

Ensenyar actituds i valors 
 

Fomentar la clarificació dels valors  

Veure a les persones com el problema Veure a les persones com els facilitadors del 
canvi 

Emetre missatges 
 

Afavorir el diàleg, la negociació i l’acció 

Comportar-se com un expert (Formalitat i 
autoritarisme) 

Comportar-se com un amic (informalitat i 
igualitarisme) 

Fomentar la sensibilització Canviar els models mentals que influeixen en 
les decisions i les accions 

 

Els processos d’aprenentatge haurien de ser basats en la col·laboració i el diàleg amb l’objectiu 
de maximitzar la capacitat d’observació i augmentar la implicació personal de l’estudiant i el 
professorat. La necessitat del debat com el vehicle per entendre i arribar a l’arrel dels 
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problemes ha de servir per esclarir els valors i canviar els models mentals que influeixen en la 
presa de decisions i accions.  

C.2.2   Proposta d’estratègies pedagògiques  

Es presenta un recull de les estratègies pedagògiques que poden donar millors resultats en 
aquest estudi. s’haurien de contemplar per tractar l’objectiu que es planteja en aquest treball, 
així com la metodologia d’aprenentatge utilitzat per transmetre els coneixements. Val a dir que 
en tot el procés i en qualsevol activitat que presenta aquest estudi la figura de l’alumne es 
col·loca al centre del procés d’ensenyament. 

Taula 3: Estratègies pedagògiques i relació amb els objectius del treball 

 
Estratègia 

pedagògica 
 

 

Metodologia d’aprenentatge utilitzat 

 

Ref. a 
Objectiu 

M.1 Escenificació  
de situacions i 

simulacions 

Aquesta tècnica proporciona als estudiants la possibilitat 
d’adquirir una comprensió profunda de la perspectiva d’altres 
persones, així com d’identificar-se i poder empatitzar amb 
tercers. 
 

OBJ 4c, 
5c 

M.2 Discussió amb 
grups 

La discussió és un recurs mitjançant el qual s’intenta suavitzar 
el risc de que el tutor adopti un enfocament de transmissió o 
autoritari, a més permet que els estudiants explorin les 
opinions pròpies i les dels seus companys. El mediador 
estimularà l’escolta i l’autoreflexió, en lloc de la disputa. 
 

OBJ 4c, 
5c 

M.3 Activitats 
basades en 

estímuls 

Una activitat basada en estímuls pot ser, per exemple, visionar 
un vídeo o examinar fotografies, poemes o articles de premsa 
que s’utilitzen com a punt de partida per la reflexió o el debat. 
Inclòs es pot animar als estudiant a presentar el seu propi 
material, per exemple fotografies o treballs que hagin fet, per 
iniciar el debat. L’ús dels vídeos i documents externs permet 
als mediadors plantejar una amplia varietat de punts de vista 
per l’anàlisi crític. 

OBJ 1c, 
2c 

M.4 Debats 

Els debats en els que dos grups d’estudiants exposen 
arguments contraposats sobre un tema es solen citar com un 
mètode habitual en la docència sobre la sostenibilitat, ja que 
anima als estudiants a recollir informació sobre el tema i 
desenvolupar arguments nous. Per altra banda, convé 
gestionar amb compte aquest tipus de debat, ja que poden 
derivar en una confrontació que provoqui que els alumnes no 
s’impliquin ni s’identifiquin amb les opinions dels seus 
companys.  

OBJ 4c, 
5c 

M. 5 
Esdeveniments 

clau 

L’ús dels esdeveniments clau en l’educació sobre la 
sostenibilitat és relativament recent.  Es tracta de proposar un 
exemple als alumnes i pregunta’ls-hi que farien, que podrien 
fer i deurien fer. D’aquesta manera els estudiants tenen 
l’oportunitat d’examinar els seus punts de vista i accions 
personals a la llum d’una postura moral o ètica. Aquest 
enfocament també pot servir en grups per fomentar la 
sensibilització a les diferents perspectives existents sobre la 
sostenibilitat.  

OBJ 3c, 
4c, 5c 
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M.6 Estudi de 
casos 

Aquest instrument pedagògic és habitual en l’educació per la 
sostenibilitat. Els tutors utilitzen els casos per introduir els 
conceptes bàsics que formen l’EDS. Aquests estudis permeten 
als alumnes investigar temas que afecten a la seva zona de 
residència o activitats quotidianes. Poden relacionar-se i 
col·laborar amb l’entorn, empreses privades i comunitats per 
treballar junts amb l’objectiu de trobar solucions a problemes 
locals  

OBJ 1c, 
2c 

M.7 Explicacions 
reflexives 

Plantejar de nou la postura respecte als nous coneixements 
sobre la sostenibilitat pot ajudar als estudiants a entendre com 
les accions de cada individu contribueixen a la protecció del 
medi. Aquest enfocament ofereix als alumnes l’oportunitat per 
reflexionar sobre els rols, actituds i les responsabilitats de cada 
persona respecte de les diferents qüestions relacionades amb 
la sostenibilitat. 

OBJ 1c, 
4c, 5c 

M.8 Lectura i 
escriptura crítica 

Els professors consideren que la lectura i la escriptura són 
pràctiques socials importants i l’element clau per avançar cap 
al futur tan en l’àmbit de la sostenibilitat com en el de 
l’alfabetització. Els estudiants poden aprendre molt de la des 
construcció de discursos per identificar la motivació de l’autor o 
la seva pròpia veracitat. També poden plantejar futurs 
alternatius i escriure una explicació comparativa  que comporti 
un aprenentatge significatiu 

OBJ 4c, 
5c 

M.9 Aprenentatge 
basat en problemes 

L’aprenentatge basat en problemes és un procés 
d’aprenentatge  que s’utilitza per educar en una amplia varietat 
de temes. En el context que ens ocupa, es pot escollir un tema 
relacionat amb la sostenibilitat i demanar que els alumnes 
l’investiguin per generar un aproximació als coneixements. Els 
estudiants poden desenvolupar una visió sobre les accions 
alternatives i possibles solucions al problema que desprès 
utilitzaran per elaborar un pla d’acció. Posteriorment, es pot 
portar l’acció a terme, i més endavant, obrir un període de 
reflexió i avaluació. Aquest procés fomenta al mateix temps 
l’aspecte conceptual i pràctic de les nocions bàsiques sobre 
sostenibilitat    

OBJ 2c, 
3c, 4c 

M.10 Treball de 
camp i 

aprenentatge a 
l’aire lliure 

La investigació en aquest àmbit ha demostrat que el treball de 
camp és un exemple de pedagogia de l’experiència que pot 
influir en les emocions dels estudiants (Sivek, 2002) i ajudar-
los a desenvolupar les habilitats intel·lectuals necessàries per 
entendre la complexitat de la sostenibilitat (Jones, 2003; Scott i 
Gough, 2003). El treball de camp per la sostenibilitat es sol 
basar en problemes de la comunitat o de l’entorn proper, amb 
el qual es vincula la teoria rebuda de l’aula amb exemples de 
la vida real.  

OBJ 
Tots 
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C.2.3   Proposta de recursos didàctics  

Per tal de que es puguin portar a terme activitats formatives amb les millors condicions 
s’haurien de determinar els coneixements previs que haurien d’assolir els alumnes abans de 
plantejar qualsevol activitat. Per tractar aquests coneixements cal disposar de recursos 
didàctics que incloguin processos reflexius dels alumnes i, per altra banda, aspectes tècnics 
per tal de valorar adequadament la problemàtica que és vol tractar. La matèria de Tecnologia té 
la capacitat d’aproximar els alumnes a aquestes dues vessants, és important que totes les 
activitats que es plantegin per tractar temes de Sostenibilitat siguin contemplades des de 
situacions pròximes als alumnes. Ja que sinó es fa d’aquesta manera tots els continguts que es 
vulguin transmetre i objectius de les activitats no seran significatius per l’alumnat.   

Es proposen els següents recursos didàctics per tal d’articular activitats formatives en el context 
de l’estalvi energètic, aquests és relacionen amb alguna de les estratègies pedagògiques 
mostrades anteriorment. 

Taula 4: Recursos didàctics i relació amb les estratègies pedagògiques 

 
Vincle a recurs didàctic 

 

 

Descripció del recurs 

 

Ref. a 
estratègia 

pedagògica 

http://www.naturalistesgir
ona.org/educacio/menu.ht
ml 

 

 
Aquesta ecoauditoria, elaborada per l’Associació 
Naturalistes de Girona i la Cooperativa de Projectes 
Ambientals (COPA), s'adreça al segon cicle d'educació 
secundària. Consta del manual del professorat; i  d’un 
dossier informatiu, de fitxes de treball per a l’alumnat, 
d’informació complementària i d’articles relacionats per 
a cada vector ambiental i la petjada ecològica. 
L’ecoauditoria de l’energia és un dels blocs específics 
del recurs. 
 

M.6, M.10  

http://mediambient.gencat
.cat/web/.content/home/a
mbits_dactuacio/educacio
_i_sostenibilitat/educacio_
per_a_la_sostenibilitat/su
port_educatiu/recursos_e
ducatius/energia/guia_en
ergia/guia_de_la_energia
_para_centros_escolares.
pdf 

 

 
En el link que s’exposa hi trobem una guia per 
l’auditoria energètica, aquesta és una eina de treball 
participativa i integradora per afrontar l’estudi del 
consum energètic i reduir les emissions de CO2 
associades, a través de l’establiment d’un pla energètic 
al centre escolar. (En castellà) 
 

M.6, M.10 

http://www.diba.cat/web/m
ediambient/expos 

 

 
Exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que 
mostra com, a partir d'un recurs que es troba a la 
natura, podem acabar encenent un llum; els 
avantatges i els inconvenients derivats d'aquest 
procés, com el nostre dia a dia es pot veure influenciat 
per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia, i l’important 
paper que hi tenen les administracions locals, 
nacionals i internacionals. 
 
 

M.1, M.3, 
M.4, M.7 

http://www.naturalistesgirona.org/educacio/menu.html
http://www.naturalistesgirona.org/educacio/menu.html
http://www.naturalistesgirona.org/educacio/menu.html
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/energia/guia_energia/guia_de_la_energia_para_centros_escolares.pdf
http://www.diba.cat/web/mediambient/expos
http://www.diba.cat/web/mediambient/expos
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http://www.diba.cat/web/m
ediambient/expos 

 

 
Exposició itinerant de la Diputació de Barcelona 
disponible en préstec que, a més de donar informació 
sobre com estalviar energia, pretén fer conèixer millor 
les energies renovables, entendre el significat 
d'eficiència energètica, conèixer les polítiques i 
normatives per aconseguir un ús sostenible de 
l'energia i comprendre els objectius de la nova cultura 
energètica. 
 
 

M.1, M.3, 
M.4, M.7 

http://media.diba.cat/diba/
flashapp/mediambient/cal
culadoraco2/calculadora.h

tml 

 
Calculadora de les emissions de CO2 per persona a 
l’any en l’àmbit domèstic que la Diputació de Barcelona 
ofereix en línia. 
 
 

M.1, M.9 

http://aplicacions.icaen.ca
t/cincdiferencies/ 

 

 

Les 5 diferències energètiques és una eina virtual, 
realitzada conjuntament per l'Institut Català d'Energia i 
Enginycat, adreçada a joves i docents per impulsar les 
vocacions d’estudis d’enginyeria en matèria d’energia. 
L’eina, que consta de vídeos explicatius (càpsules), 
fitxes informatives i altres eines educatives i 
divulgatives, presenta 5 models d’utilització d’energies 
renovables i noves tecnologies que es basen en 
l’estalvi i l’eficiència energètica: la il•luminació per mitjà 
de leds, els vehicles elèctrics, l’energia solar, 
l’aïllament de la llar i l’estalvi energètic en equips 
informàtics. 

 

M.3 

https://www.youtube.com/
watch?v=1-g73ty9v04 

 

 

Vídeo breu d’animació desenvolupat per la Comissió 
Europea que resulta d’interès per projectar a l’aula i 
reflexionar sobre els nostres hàbits energètics. Adreçat 
a primària i secundària. 

 

M.2, M.3, 
M.4 

https://www.youtube.com/
watch?v=gyMRYb9dtOw&
list=PLm0fbiX1LTHXARZ
62FPgBqNJaEPnXexZb&i
ndex=1 

https://www.youtube.com/
watch?v=fYpYtNHo8lg&lis
t=PLm0fbiX1LTHXARZ62
FPgBqNJaEPnXexZb 

 

 

Dos vídeos del programa de TV3 “Divendres” on 
s’explica com estalviar diners i energia a casa. 

 M.2, M.3, 
M.4 

http://www.diba.cat/web/mediambient/expos
http://www.diba.cat/web/mediambient/expos
http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html
http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html
http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html
http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html
http://aplicacions.icaen.cat/cincdiferencies/
http://aplicacions.icaen.cat/cincdiferencies/
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=gyMRYb9dtOw&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gyMRYb9dtOw&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gyMRYb9dtOw&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gyMRYb9dtOw&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gyMRYb9dtOw&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fYpYtNHo8lg&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb
https://www.youtube.com/watch?v=fYpYtNHo8lg&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb
https://www.youtube.com/watch?v=fYpYtNHo8lg&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb
https://www.youtube.com/watch?v=fYpYtNHo8lg&list=PLm0fbiX1LTHXARZ62FPgBqNJaEPnXexZb


 
 

 
 
 
 
 
Enrosca’t a l’estalvi energètic 
Propostes d’estalvi d’energia elèctrica en l’àmbit educatiu del centre i en l’acció educativa de l’etapa ESO 
 

2014 - 2015 

30 30 

http://www.endesaeduca.
com/Endesa_educa_Cata
lan/conocenos/actualidad/
webquest-e3 

 

 

Activitat en format web quest adreçada a ESO. 
Proposa a l'alumne de fer una auditoria energètica a 
casa seva guiant-lo pas a pas, a fi de trobar les 
solucions energètiques més encertades per tenir una 
casa més eficient. L'activitat també es pot dur a terme 
en format projecte de centre amb la implicació de tota 
la classe. 

 

M.6 

http://www.energyquest.c
a.gov/ 

 

 

Clicant sobre els dibuixos d’aquesta pàgina web de la 
Comissió de l’Energia de Califòrnia s’accedeix a jocs, 
imatges i informació útil sobre estalvi energètic. (En 
anglès). 

 

M.3 

 
 
http://llareficient.amb.cat/ 

 

 
Una guia interactiva elaborada per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que té com a objectiu augmentar la 
capacitat de la ciutadania i les famílies per prendre 
decisions i posar en pràctica consells útils per millorar 
l'eficiència energètica a casa, reduir la facturació i 
contribuir a millorar el medi ambient. Un motiu més per 
reflexionar sobre la necessitat de canvi del model 
energètic vigent i fer —el que anomenen— la transició 
energètica. 
 

M.8, M.4 

http://icaen.gencat.cat/ca/
pice_serveis/pice_conting
uts_educatius/pice_jocs_
energia/ 

 

 

Jocs de l'energia en línia per a totes les edats, amb els 
quals s’aprenen coses sobre energies renovables i tots 
els trucs per estalviar energia a casa. 

 

M.3 

http://www.gencat.cat/icae
n/aplicacions/joc_energia/
EnergiaACasa.swf 

 

 
Joc interactiu per aprendre a fer un bon ús de l'energia 
a casa adreçat a nois i noies d'entre 9 i 16 anys. 

 

M.3 

https://sites.google.com/si
te/mediatecacrp/energia-
sostenible/recursos-
educatius-on-line 

 
El Centre de Recursos Pedagògics del Bages ofereix 
un seguit d’activitats interactives, vídeos i webs 
d’interès general sobre energia sostenible per a 
alumnat de primària, secundària i batxillerat. 

 

M.3 

http://www.scea.cat/sdea.
htm 

 

Centre especialitzat en informació i recursos 
d’educació ambiental, adreçat a persones, escoles i 
entitats interessades en el treball educatiu per la 
sostenibilitat, especialment en l’àmbit urbà. 

M.6, M.9 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/conocenos/actualidad/webquest-e3
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/conocenos/actualidad/webquest-e3
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/conocenos/actualidad/webquest-e3
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/conocenos/actualidad/webquest-e3
http://www.energyquest.ca.gov/
http://www.energyquest.ca.gov/
http://llareficient.amb.cat/
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_continguts_educatius/pice_jocs_energia/
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_continguts_educatius/pice_jocs_energia/
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_continguts_educatius/pice_jocs_energia/
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_continguts_educatius/pice_jocs_energia/
http://www.gencat.cat/icaen/aplicacions/joc_energia/EnergiaACasa.swf
http://www.gencat.cat/icaen/aplicacions/joc_energia/EnergiaACasa.swf
http://www.gencat.cat/icaen/aplicacions/joc_energia/EnergiaACasa.swf
https://sites.google.com/site/mediatecacrp/energia-sostenible/recursos-educatius-on-line
https://sites.google.com/site/mediatecacrp/energia-sostenible/recursos-educatius-on-line
https://sites.google.com/site/mediatecacrp/energia-sostenible/recursos-educatius-on-line
https://sites.google.com/site/mediatecacrp/energia-sostenible/recursos-educatius-on-line
http://www.scea.cat/sdea.htm
http://www.scea.cat/sdea.htm
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http://w110.bcn.cat/portal/
site/LaFabricaDelSol 

 

 
Equipament municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
dedicat a l'educació ambiental que ofereix serveis i 
recursos adreçats a la ciutadania en matèria d'energies 
renovables, medi ambient urbà i sostenibilitat. 
 

M.1, M.3, 
M.4, M.7 

http://www.eia.gov/kids/ 

 

 
En aquesta web del Departament de l’Energia dels 
Estats Units podem veure com la casa del gos Roofus 
està equipada de manera que l’estalvi energètic i 
l’aprofitament de les energies renovables és màxim. 
(En anglès). 
 

M.3 

 

C.2.4   Definició de l’eix transversal  

Abans de proposar activitats concretes per tractar l’estalvi energètic s’hauria de definir un eix 
transversal, ja que es preveu l’aplicació d’aquestes en diferents nivells de l’etapa de l’ESO.  

L’eix conductor que es proposa utilitzar per l’aplicació al centre es faria a través de la comissió 
de treball del centre d’escoles més sostenibles. En l’espai web creat es preveu que s’expliquin 
les activitats, s’exposaran els recursos didàctics i coneixements previs per la realització 
d’aquestes. 

 

 

 

 

 

Figura 7;  Escoles més sostenibles. 
Font: Cercador de Google 

 

 

 

 

http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol
http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol
http://www.eia.gov/kids/
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C.3  Activitats interdisciplinàries en l’etapa ESO 

 
En aquest apartat es proposen dues activitats amb 
continguts interdisciplinaris o transversals a tota 
l’ESO a través de les quals es pot treballar l’estalvi 
energètic en l’àmbit escolar.  

 

 

C.3.1   Delegats verds  

L’acció anomenada delegats verds es proposa aplicar a tots els cursos de l’etapa ESO del 
primer i segon cicle, es desenvoluparà en l’espai de tutories dins el marc del projecte d’escoles 
més sostenibles del centre. No precedeixen antecedents sobre accions similars al col·legi, tot i 
que la figura dels delegats es present al funcionament de centre, per tant es valora l’aplicació 
d’aquesta amb èxit. 

 

Sobre els objectius 

L’objectiu principal és el d’involucrar a l’alumnat cap a la conscienciació i reflexió per la 
protecció del medi ambient i fer-los partícips dels resultats que es puguin obtenir envers l’estalvi 
energètic. Per altra banda, es demana la col·laboració per proposar entre tots mesures de 
control i millora dels consum. Aquesta acció s’enfoca a tota la comunitat educativa de l’escola. 
Així doncs, al finalitzar l’acció els agents que participen de l’acció escolar (Alumnes, 
professorat, coordinadors, etc...) seran capaços de... 

 Actuar segons hàbits i conductes sostenibles envers el consum produït al centre 
 Determinar quines accions de la vida de centre presentar major índex de consum 
 Evitar consums innecessaris quan no s’utilitzin els aparells  
 Crear discurs, donar i rebre opinions sobre el consum d’energia i recursos    

 

Sobre l’organització social 

Es preveu que per cada grup classe es presentin de forma voluntària un parell d’alumnes. En el 
centre on es preveu aplicar hi han cinc línees per cada curs, així doncs, el nombre total de 
delegats verds serà de 10 alumnes per curs. Es preveu que aquest càrrec vagi canviant de 
protagonistes, considerant que la periodicitat recomanada seria d’un canvi cada trimestre. En 
aquest període d’un mes i mig la tasca i la motivació de l’alumne per ocupar aquest càrrec es 
podrà mantindre constant.  

Sobre el material utilitzat 

El material que s’utilitzarà en aquest acció serà un acta estàndard que s’omplirà en les reunions 
setmanals dels delegats amb el membre d’escoles més sostenibles. Així doncs, no es preveu la 
utilització de material específic per realitzar-la, la seva implantació no duu inherent un cost 
econòmic. 
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Sobre el procediment o la tasca a desenvolupar 
 
La funció dels delegats verds girarà entorn a transmetre hàbits i conductes amb criteris de 
sostenibilitat en l’entorn de l’escola, col·laboraran de forma activa amb el professorat en el 
conjunt de l’activitat docent.  
 
Principalment, el que es pretén és que aquests alumnes portin a terme un control rigorós del 
tancament dels sistemes consumidors de l’aula un cop les classes s’hagin acabat. Procuraran 
el tancament del sistema d’il·luminació i comprovant que els aparells utilitzats no és trobin en 
funcionament abans de sortir de l’aula.  
 
Per altra banda, si detecten comportaments inadequats o situacions en que no es produeixin 
consums responsables de manera conscient o inconscient, tindran potestat sancionadora 
sobre qualsevol persona que ho hagi promogut (altres alumnes, professorat, tutors, 
coordinadors, etc...). Així doncs, el procés sancionador dels delegats verds, consistirà en 
identificar incidències pel que fa l’ús d’energia i recursos. Les sancions seran en forma 
d’avisos perquè no es torni a repetir.      
 
El grup de delegats de cada curs faran una reunió amb un membre de la comissió d’escoles 
més sostenibles una vegada a la setmana. El rol que jugarà el membre de la comissió serà 
d’oient i la seva tasca és limitarà a la mediació entre el grup d’alumnes, aportant el seu punt de 
vista. El que és pretén és que el grup de delegats decideixi de manera autònom i amb 
fonaments la seva activitat reguladora i sancionadora. En aquesta aplec faran una acte on 
s’expliquin les incidències observades al llarg de la setmana, cada parella de delegats tindrà 
cinc minuts per informar a la resta. Tot seguit, és farà un debat entre els assistents per trobar 
solucions a les incidències o propostes de millora durant deu minuts.  
 
Al final de la sessió, es faran fotocopies de l’acta i es penjaran als plafons dels passadissos, 
finalment, un membre dels delegats deixarà una còpia a la bústia del coordinador de curs. 
Aquest estudiarà les propostes per solucionar incidències i millores i si ho considerà oportú 
farà arribar una còpia a la direcció del centre.  
 
 

Sobre els valors o habilitats en joc  

Els valors i habilitats que es pretenen tractar a través d’aquesta acció és la transmissió d’hàbits 
i conductes sostenibles. Destaquem doncs, les competències vinculades a conviure i habitar el 
món, sobretot la social i ciutadana.  

 

Sobre el criteri d’èxit  

El criteri d’èxit d’aquesta acció passa perquè la figura del delegat verd tingui un cert prestigi, 
per reforçar aquest fet s’introdueix la potestat sancionadora a part de la reguladora. 
Considerem que s’hauria de difondre a tota l’escola la funció d’aquests delegats, així doncs, 
seria bo que s’utilitzés el diari de l’escola per publicar l’acta. Per altra banda el procés 
participatiu entre tots els membres de l’escola i la seva implicació definiran l’èxit final.  

Els coneixements previs necessaris per fer aquesta activitat es considerant bàsics, la 
supervisió proposada d’un membre de la comissió pot apuntar pautes o guies a l’alumnat per 
tal de desenvolupar-la correctament.  



 
 

 
 
 
 
 
Enrosca’t a l’estalvi energètic 
Propostes d’estalvi d’energia elèctrica en l’àmbit educatiu del centre i en l’acció educativa de l’etapa ESO 
 

2014 - 2015 

34 34 

Pel que fa a l’atenció a la diversitat la intervenció del membre de la comissió hauria de 
proporcionar una ajuda inversament proporcional a les possibilitats dels alumnes, determinades 
pel curs que imparteix.     

 

Sobre l’avaluació dels estudiants 

Aquesta acció no contempla el procés d’avaluació dels alumnes, quedarà exempta de notes.  

 

Sobre l’avaluació de l’activitat  

Els indicadors que s’haurien d’utilitzar per avaluar l’activitat es podrien fer a través de la 
repercussió que se li donen a les actes i el propi contingut d’aquestes en funció de l’aportació a 
l’objectiu principal del projecte d’estalvi energètic. Aquestes poden ser valorades pels 
coordinadors, equip directiu, professors i alumnes, ja que seran visibles per tothom. 

Un altre indicador seria mesurar el nombre de propostes que s’implantessin proposades pel 
grup de delegats verds.  

 

Sobre el risc de l’activitat 

El rics de l’acció recau en la desmotivació dels delegats o amb les incoherències que puguin 
sorgir en les actes. Per altra banda, la difusió de les funcions dels delegats és important perquè 
les accions tinguin una utilitat i es sentin escoltats en el desenvolupament de la seva tasca.  

 

C.3.2   Quina classe és més sostenible? 

L’activitat que es presenta a continuació preveu la seva aplicació en el segon cicle de l’ESO, 
concretament a quart. Es desenvoluparà per grups d’alumnes que imparteixin les assignatures 
optatives d’ètica i tecnologia de 4t d’ESO en forma de projecte. Així doncs, es pretén treballar 
de forma interdisciplinària i amb la metodologia de transmissió de conceptes entre iguals, amb 
la col·laboració dels alumnes de primer de Batxillerat del centre.  

Trobem antecedents amb la implantació a primer de Batxillerat, on es va desenvolupar aquesta 
activitat que consistia en valorar quina classe és la que fa un ús més responsable de l’energia 
elèctrica. Es va realitzar per alumnes que participen en la comissió d’escoles més sostenibles. 
Durant el transcurs de l’assignatura del practicum s’ha pogut fer un seguiment, així doncs, a 
continuació es mostrarà la metodologia que es va seguir i es proposaran millores per 
contemplar la seva implantació al segon cicle de l’ESO.  

 

Sobre els objectius 

Els objectius són valorar i conscienciar als diferents grup classe d’apagar el llum i els aparells 
un cop acabada la jornada, per tal d’aproximar als alumnes a la necessitat d’aquest objectiu es 
contempla un estudi previ per quantificar el consum que es produeix desprès de la jornada 
escolar sinó s’han apagat degudament els sistemes energètics. L’activitat s’enfoca des dels 
alumnes i per els alumnes, és a dir, es pretén sensibilitzar als alumnes a través de la 
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transmissió d’estudis efectuats per un grup d’ells mateixos. Així doncs, els alumnes que formin 
el grup d’acció un cop acabada l’activitat seran capaços de... 

 Determinar la potència elèctrica dels diferents aparells localitzats a l’aula comuna 
 Calcular el consum elèctric o treball, en funció del nombre d’hores 
 Identificar i calcular els costos associats al consum i generació d’energia elèctrica 
 Valorar des del punt de vista ètic el consum elèctric 

Els als quals va adreçada aquesta activitat en forma de reflexió i conscienciació, és a dir, els 
integrants del grup classe que no formin part del grup d’acció, seran capaços de... 

 Cercar la necessitat d’apagar els punts de consum en horaris que no es necessitin 
 Valorar que si no s’apaguen adequadament els aparells, això comporta uns costos 

innecessaris  
 Aplicar millores en els seus hàbits i conductes envers l’energia elèctrica  

 

Sobre l’organització social 

L’activitat es realitza per un grup d’acció format per un nombre reduït d’estudiants de 4t d’ESO, 
i s’acabarà amb la participació de tots els grups classe d’aquest curs. Així doncs, es tractarà en 
els continguts de les assignatures optatives d’ètica i tecnologia. El nombre d’alumnes que 
cursen aquestes matèries són un total de 30, dividits en aproximadament 15 alumnes en 
cadascuna. Per altra banda, per aplicar la metodologia de transmissió entre iguals es comptarà 
amb l’ajut de 10 alumnes de Batxillerat. 

Finalment, dins del grup d’acció dividit en les diferents assignatures es formaran grups de 
treball, aquests seran els següents; 

Dins del grup d’acció que cursen ètica 

 Grup 1: 8 alumnes implicats en el disseny de les etiquetes i eslògans 
 Grup 2: 7 alumnes que cercaran alternatives en les que s’hagi pogut dedicar el consum 

elèctric 

Dins el grup d’acció que cursen tecnologia 

 Grup 1: 5 alumnes que cercaran la potència elèctrica dels aparells   
 Grup 2: 5 alumnes que calcularan els consums elèctrics 
 Grup 3: 5 alumnes que calcularan els costos associats a l’energia elèctrica  

 

Sobre el material utilitzat 

El grup d’acció que desenvolupa les primeres fases de l’activitat podria aprofitar tot el material 
utilitzat pels alumnes de Batxillerat, com ara etiquetes, plafons i informació. Per altra banda, es 
facilitarà material de dibuix per dissenyar les etiquetes i eslògans.  

Els alumnes que desenvolupin la part tècnica de l’activitat se’ls hi facilitarà informació sobre les 
potències elèctriques dels diferents aparells en forma de fitxes i podran comptar amb un aparell 
de mesura de l’energia elèctrica. 
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Sobre el procediment o la tasca a desenvolupar 
Crònica de l’experiència dels alumnes de la comissió de 1r de Batxillerat 
 
Els alumnes van dissenyar unes etiquetes que s’enganxarien a la porta de l’aula per informar 
que algun aparell havia quedat encès en horaris en que no estaven sent utilitzats. Els alumnes 
que formaven aquest grup, sense previ avis a la resta de companys, passaven un cop 
finalitzada la jornada i feien un recompte dels aparells que estaven encesos i apagats, segons 
els resultats enganxaven una o més etiquetes on informaven del cas. Al matí següent quan els 
alumnes començaven les classes es trobaven les etiquetes i es preguntaven que volien dir i 
que estava passant. Al cap de dues setmanes de registres i etiquetes constants a les portes, 
es va mostrar un mural gegant al passadís, on s’anunciava la classe més sostenibles i la que 
ho era menys.  
 
Finalment, la resta de companys van entendre els etiquetatges i un parell de dies desprès els 
alumnes que integraven el grup d’acció van exposar classe per classe, la despesa en consum 
elèctric que s’havia produït de forma innecessària i els costos derivats en emissions de CO2 i 
econòmics. A partir d’aquest moment, es va notar un canvi notable per evitar que els sistemes 
quedessin en funcionament. 
 
El procediment que van seguir el grup d’alumnes per fer l’avaluació i el tractament de les 
dades, correspon a un anàlisi previ on s’identificava la potència elèctrica instal·lada de tots els 
aparells consumidors. Un cop amb la potència elèctrica instal·lada (Kw) a l’estança es podia 
fer una aproximació del consum que se’n derivava segons el número d’hores que romania 
encès (Kw·h). Un cop amb el consum es tractaven les dades amb factors de conversió per tal 
d’obtenir la quantitat d’emissions de diòxid de carboni produïdes per subministrar aquesta 
energia i el cost econòmic. 
 
Amb l’observació d’aquesta activitat es pretén adequar-la als continguts de 4t d’ESO amb la 
incorporació de dos aspectes innovadors la transmissió de coneixements entre alumnes i el 
treball per projecte des de les assignatures optatives de quart. El procediment i objectius 
s’efectuarà de la mateixa manera que es va fer a primer de Batxillerat. 
 
 

Primera fase: transmissió de coneixements entre alumnes de 1r de Batxillerat i 4t d’ESO 

 
Aprofitant que els alumnes de primer de Batxillerat tenen l’experiència d’haver fet aquesta 
activitat es contempla la transmissió de coneixements amb els alumnes de 4t d’ESO. Així 
doncs, es preveu que els propis alumnes expliquin els objectius y metodologia perquè aquesta 
activitat tingui una implantació amb èxit al segon cicle de l’ESO. 
 
Aquesta transmissió entre iguals té grans índexs d’èxit, però caldria donar unes directrius per 
assegurar que l’exposició que faran els alumnes de Batxillerat és suficient per entendre i 
desenvolupar-la pels alumnes de quart. Es proposa que s’exposi l’experiència viscuda i 
expliquin els conceptes bàsics de potència elèctrica i consum elèctric. Tot seguit, es farien una 
sèrie d’exercicis perquè fossin capaços de calcular els diferents paràmetres i, posteriorment, 
puguin obtindré els valors de cost econòmic i medi ambiental. 
 
Com s’ha dit en apartats anteriors aquest activitat en primera instància està enfocada a 
alumnes de les assignatures optatives d’ètica i tecnologia, aquesta sessió de transmissió amb 
la posada en comú d’alumnes de Batxillerat s’efectuaria tots junts en el mateix espai. 
D’aquesta manera, tots els alumnes que hi participin entendran l’objectiu de l’activitat i el 
procediment, encara que desprès treballin de forma interdisciplinària.    
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Segona fase: metodologia de treball per projecte des de les assignatures optatives de 4t 

d’ESO 
 
Es contempla la possibilitat de treball des de diferents assignatures, en aquest moment els 
alumnes participants que formen el grup d’acció es dividiran en les respectives assignatures. 
Això es fa perquè els alumnes s’especialitzin i puguin tractar l’activitat des de continguts 
curriculars, per convertir-se amb experts. 
 
Els alumnes d’ètica tindran l’objectiu de potenciar el missatge de l’activitat a través del disseny 
de les etiquetes o eslògans que assegurin una major conscienciació cap al medi ambient. 
L’assignatura optativa que cursen permet que es facin reflexions amb components alts de 
moralitat i el canvi climàtic podria ser un contingut curricular apte per tractar-lo. Per altra 
banda, un cop havent obtingut els resultats dels costs associats al consum d’energia, per part 
dels alumnes que cursen tecnologia, es buscarà amb que es podrien haver dedicat en 
comptes de simplement consumir-los inadequadament. D’aquesta manera es podrà valorar 
objectivament l’ impacte del mal ús d’aquesta energia. Per desenvolupar aquesta activitat es 
preveu que es formin dos grups de treball que treballin amb aprenentatge cooperatiu. 
 
Paral·lelament els alumnes de tecnologia es centraran en el càlcul de la potència elèctrica dels 
espais, segons els aparells que s’hi disposin. I valoraran quantes hores han pogut romandre 
encesos per, posteriorment, determinar el consum elèctric que s’ha produït. Aquests 
conceptes són bàsics i són treballats en cursos anteriors, pel que, juntament, amb la 
transmissió que s’ha produït amb els alumnes de Batxillerat no haurien de tindre ningun 
problema per obtenir-los. Amb els valors del consum elèctric s’hauran de determinar els costos 
associats, tant econòmics com medi ambientals. Es preveu que el grup es divideixi en tres 
grups de treball i desenvolupin l’activitat de forma col·laborativa. 
 
Es buscarà el vincle entre els alumnes que cursen ambdós assignatures amb posades en 
comú i debats durant el transcurs de l’activitat.   
 
 

Tercera fase: debat i posada en comú dels grups classe a qui va dirigida l’acció de 

conscienciació 
 
Per tal de concloure l’activitat, es proposa que una sessió de tutoria els alumnes del grup 
classe a qui hagin anat dirigida l’acció posin en comú els resultats i la tasca desenvolupada 
pels grups que cursen les matèries optatives a través d’un debat. En aquest es podran tractar 
els valors de consum i costos obtinguts i la vessant ètica i de reflexió de l’acció.  
 
 

Sobre els valors o habilitats en joc  

La metodologia que presenta l’activitat convida a que l’alumnat prengui consciencia de la 
necessitat d’aplicar mesures de control que no permetin consums innecessaris. La dinàmica 
que es segueix propicia la interdependència positiva de tots els membres que intervenen tant 
activament com passivament, així doncs les competències comunicatives són presents durant 
tot el desenvolupament de l’activitat, amb un fort component d’iniciativa personal. El nucli de 
l’activitat tracta directament les competències que es desprenen de conviure i habitar el món i 
la social i ciutadana. Per altra banda, la tasca del grup d’acció contempla competències 
artístiques, matemàtiques i d’aprendre a aprendre. 
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Sobre el criteri d’èxit  

El criteri d’èxit de l’activitat recau en la tasca que desenvolupen els grups d’acció, el seguiment 
per part del professorat d’ètica i tecnologia, podrà guiar a l’alumnat perquè les dades que es 
presentin siguin eficaces i rigoroses. La primera fase de transmissió de coneixements hauria de 
permetre a l’alumnat de 4t d’ESO assolir els coneixements previs i garanties per resoldre-la. Els 
coneixements previs es consideren de nivell alt.  

Per altra banda, la implicació i la motivació de tots els membres que actuen en aquesta acció 
formarà un pilar important de cara a l’èxit o fracàs. 

 

Sobre l’avaluació dels estudiants 

Part de l’activitat correspon a continguts curriculars de les assignatures optatives de 4t d’ESO 
d’ètica i tecnologia. Es contempla doncs l’avaluació dels estudiants formada per un seguiment 
del docent i la valoració dels resultats finals de la tasca. Així doncs, es proposa que sigui 
valorada com un treball d’ampliació des d’ambdues assignatures, assolint un pes del 10% de la 
nota final com a mínim. Dins d’aquest percentatge es dividirà en parts igual l’avaluació del 
seguiment com els resultats finals.  

 

Sobre l’avaluació de l’activitat  

En el procediment es contempla mesurar la repercussió de l’activitat als diferents grups classe 
a través de l’observació durant un període posterior desprès de la seva aplicació. Aquest seria 
l’indicador d’avaluació de la pròpia activitat, per altra banda, es contempla una cloenda amb un 
debat durant una sessió de tutoria el contingut d’aquest podria servir també com indicador i per 
proposar millores.  

 

Sobre el risc de l’activitat 

Al contemplar el desenvolupament de l’activitat des de continguts interdisciplinaris diferents 
podria fer que els resultats finals no fossin coherents. Per aquest motiu es contemplen posades 
en comú entre les dues assignatures, el fet de que els dos grups entenguessin diferent 
l’activitat formaria el major risc per aquesta.  

Per altra banda, es contempla el risc de poca difusió o repercussió en el grup classe a qui va 
dirigida, així doncs s’hauria de contemplar, arribat el moment, una bona exposició de la tasca 
realitzada pel grup d’acció. 

 

C.4  Activitats disciplinaries de l’àrea de Tecnologies en l’etapa ESO  

 
Al present apartat es proposaran dos activitats 
aplicades des de la matèria de tecnologia per 
tractar l’estalvi energètic. Entre la tecnologia i la 
sostenibilitat es pot establir un discurs proper per 
tal de plantejar aprenentatges significatius pels 
alumnes.  
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C.4.1   Agermanament energètic  

Aquesta activitat es divideix en dues, la primera es proposa per tercer d’ESO, dins dels 
continguts curriculars de tecnologies, en la unitat didàctica de màquines i mecanismes. La 
segona s’aplicaria a primer curs de l’ESO, dins de l’anàlisi d’objectes de la matèria tecnologies.   

 

Sobre els objectius 

L’activitat té com a objectius l’observació de l’entorn escolar per identificar punts de consum i 
caracteritzar-los, per altra banda es pretén que l’alumnat sigui capaç de quantificar el consum 
elèctric associat al desenvolupament de les tasques que imparteixen a l’escola. Com s’ha 
comentat en apartats anteriors es dividirà en dues activitats; 

Activitat 1, Tecnologies (3r d’ESO): “Investiga la potència elèctrica” desprès de fer aquest 
activitat els alumnes seran capaços de... 

 Determinar la potència elèctrica dels aparells o màquines en l’entorn escolar 
 Definir el concepte de rendiment de les màquines i relacionar-lo amb l’eficiència 

energètica 
 Calcular el consum elèctric dels aparells d’un espai durant el transcurs d’una classe 

Activitat 2, Tecnologies (1r d’ESO): “Diari del consum elèctric” desprès de fer aquest activitat 
els alumnes seran capaços de... 

 Observar i relacionar els aparells de l’entorn escolar amb el consum d’energia elèctrica 
 Determinar i definir els aspectes bàsics del consum elèctric 

 

Sobre l’organització social 

Durant el transcurs de la primera activitat els alumnes de 3r d’ESO es dividiran segons el grup 
classe o secció per estudiar els diferents espais de l’escola. Posteriorment, es formaran grups 
de treball de quatre alumnes segons els aparells que es disposen. 

Respectivament, en la segona activitat els alumnes de 1r d’ESO hauran de completar 
individualment el procediment de l’acció.  

 

Sobre el material utilitzat 

El material utilitzat per realitzar la primera activitat consistirà amb un comptador elèctric per tal 
de determinar les potències elèctriques dels aparells, es facilitarà als alumnes un fitxa 
estàndard que recollirà tot el registre de dades. 

Per altra banda, la segona activitat és realitzarà amb el suport de la llibreta de classe i no es 
disposarà de més material de suport. 
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Sobre el procediment o la tasca a desenvolupar 
 
Aquesta activitat es composta per dues, la primera, anomenada Investiga la potència elèctrica, 
serà un procés d’investigació per tal d’obtenir un aixecament de dades sobre la potència 
elèctrica instal·lada. La segona s’aplicarà un cop acabada la primera, i s’anomenarà Diari del 
consum elèctric,  que consistirà en valorar i mesura el consum elèctric derivat de les tasques 
formatives que desenvolupen els propis estudiants al llarg d’una jornada. 
 

Activitat 1: “Investiga la potència elèctrica”  

 
Els alumnes de tercer d’ESO hauran de determinar la potència elèctrica que es disposa a cada 
espai del col·legi. Es tracta doncs, d’un procés d’investigació per tal d’agafar consciencia de 
quins aparells consumeixen energia, un cop identificats s’haurà de buscar informació del 
fabricant o amb l’observació directa dels elements per tal de determinar quina potència tenen.  
 
Posteriorment, els alumnes estudiaran amb profunditat el rendiment dels aparells relacionant-
ho amb l’eficiència energètica d’aquests. Un cop identificats i caracteritzats els aparells, es farà 
un recull d’aquesta informació en un format de fitxa de registre de dades.   
 
Per organitzar aquesta activitat es proposa que les diferents línies s’especialitzin segons els 
espais de l’escola, tenint en compte que el centre on es pretén aplicar té cinc seccions per 
curs, així doncs, quedaria de la següent manera. 
 

 Secció A  Aules ordinàries de 3r d’ESO 
 Secció B  Aules ordinàries de 1r d’ESO 
 Secció C  Aules auxiliars de 3r i 1r d’ESO 
 Secció D  Aules de dibuix  
 Secció E  Laboratoris 

 
Els aparells que es proposa observar són aquells que fan ús de l’energia elèctrica, en el 
context del projecte d’escoles més sostenibles del centre. Així doncs, dins del grup classe es 
formarien grups de treball de 4 alumnes, en raó de que a cada secció hi trobem uns 24 
alumnes, aquests estudiaran els següents aparells. 
 

 Aparells electrònics; ordinadors, projectors, ratolins, altaveus, etc... 
 Aparells de telecomunicacions; aparells i receptors de wiffi, telèfons, etc... 
 Aparells d’il·luminació; fluorescents, bombetes, làmpades, etc.. 
 Aparells de climatització; calefactors elèctrics, ventiladors, etc... 
 Aparells de taller; màquines eina, etc...  
 Aparells de laboratori; bàscules electròniques, microscòpics elèctrics, etc...  

 
Es preveu que els alumnes visitin els diferents espais amb el seu tutor, i facin l’observació a 
l’hora que completen la fitxa de registre, on s’exposarà la potència elèctrica de cada aparell i el 
consum total durant una sessió a aquell espai. Un cop acabada, aquesta es penjarà a l’entrada 
de l’espai, per enllaçar amb la segona activitat desenvolupada pels alumnes de 1r d’ESO. 
 
 

Agermanament entre els cursos de 3r d’ESO i 1r d’ESO 

 
Els alumnes de segon rebran la visita dels de tercer, com a criteri d’èxit per desenvolupar 
aquesta segona activitat. Així doncs, l’organització social dels grups classe dels diferents 
cursos haurà de ser coordinada per tal de crear els vincles necessaris, utilitzant per exemple la 
relació entre seccions; Secció A (3r ESO) amb la secció A (1r d’ESO).  
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Així doncs, es pot considerar com un agermanament entre els diferents cursos, fent que els 
grans vagin a explicar la seva experiència i s’involucrin amb l’acció formativa dels més petits.  
 
 

Activitat 2: “Diari del consum elèctric” 

 
Els alumnes del segon cicle entregaran una llibreta que serà el diari del consum elèctric i els hi 
deixaran una “missió”, prendre nota del seu consum elèctric durant un dia a la setmana al llarg 
d’un mes. Aleshores, durant el dia que es determini els alumnes prendran nota dels diferents 
espais on desenvolupen les classes i amb la consulta de la informació penjada a la porta, pels 
alumnes de 3r d’ESO, al final del dia, els alumnes podran fer un recompte del consum generat 
en un dia de col·legi. 
 
 

Sobre els valors o habilitats en joc  

Els alumnes de 3r d’ESO aplicaran les competències metodològiques de matemàtiques i 
tractament de la informació, per extreure les dades de potència i consum elèctric. Per altra 
banda, amb les sessions col·laboratives es preveu que els alumnes treballin les competències 
comunicatives.  

Pel que fa als alumnes de 1r d’ESO valoraran el consum generat al llarg d’un dia, aleshores, es 
destaca la competència social i ciutadana. 

El fet de poder quantificar quin consum generem amb les activitats quotidianes ens ajuda a 
prendre consciencia directa de les repercussions de les nostres accions envers el medi 
ambient. 

 

Sobre el criteri d’èxit  

El criteri d’èxit de l’activitat és basa en la cooperació entre els alumnes de 3r i 1r d’ESO, 
aprenent cooperativament, el fet de poder quantificar quin consum generem amb les activitats 
quotidianes ens ajuda a prendre consciencia directa de les repercussions de les nostres 
accions envers el medi ambient. La transmissió de coneixements pretén determinar d’ on 
provenen les dades de la potència elèctrica i com les podem utilitzar per extreure els consums.  

L’operació matemàtica és simple s’ha de multiplicar la potència elèctrica pel nombre d’hores 
d’utilització de l’espai, per extreure el consum, així doncs, l’atenció a la diversitat queda coberta 
pel seguiment i la metodologia utilitzada per l’activitat.  

 

Sobre l’avaluació dels estudiants 

L’avaluació dels estudiants de 3r d’ESO es basarà amb un seguiment i verificació de les dades 
extretes al llarg de l’estudi previ, un 40% del total. Es preveu que es completi l’altre 60% amb la 
coavaluació entre els alumnes, concretament els alumnes que hagin rebut la transmissió dels 
coneixements, els de 1r d’ESO, avaluïn els companys més grans. Es recomana que la nota 
final sigui tractada com una nota de pràctiques dins de la qualificació final del trimestre, no més 
d’un 15%. 
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Pel que fa l’avaluació dels alumnes de 1r d’ESO seran avaluats pels professors de tecnologia, 
amb la feina entregada del diari del consum elèctric. Computarà un 10% de la nota final del 
trimestre.  

Sobre l’avaluació de l’activitat  

Els indicadors d’avaluació de l’activitat serien valorats a través d’enquestes d’opinió als 
alumnes sobre la metodologia utilitzada de transmissió de coneixements, per veure si ha tingut 
bona rebuda. La coherència dels treballs dels alumnes de 1r d’ESO, depenen directament del 
rigor de la tasca feta pels de 3r, així doncs, es pot valorar si els objectius i resultats s’han 
complert. 

 

Sobre el risc de l’activitat 

El risc principal de l’activitat recau en l’agermanament si en aquest procediment es detecten 
mancances o  no es produeix adequadament els alumnes de 1r d’ESO no entendran l’objectiu 
de la seva tasca i ens indicarà que l’activitat no ha funcionat com s’esperava. El seguiment dels 
docents en aquest punt i la comunicació entre els dos cursos poden evitar aquesta situació no 
desitjada. 

 

C.4.2   STOP, pren nota del consum elèctric  

L’aplicació del concurs es planteja pels cursos que formen el primer cicle de l’ESO, és a dir, 
primer i segon. Les tasques es preveuen realitzar a l’espai de tutories, es convidarà a tot a 
l’alumnat perquè s’observi l’entorn escolar i es realitzi una cerca dels aparells consumidors, que 
s’utilitzen amb més freqüència. 

 

Sobre els objectius 

Aquest concurs pretén ser un altaveu per captar l’atenció dels alumnes envers als aparells que 
consumeixen energia. L’activitat es centrarà en els punts de consum que utilitzin energia 
elèctrica i té com a objectiu l’observació i reflexió per tal d’identificar a on es produeixen 
consums. La raó per la qual només ens centrem en aparells que utilitzin energia elèctrica és 
per relacionar-ho amb el projecte actual “d’escoles més sostenibles” del centre envers aquesta 
problemàtica, però es podrien proposar per altres punts de consum.  

 

Sobre l’organització social 

La metodologia que es pretén utilitzar per aquesta activitat es basa en un concurs, 
l’organització social del grup classe es dividirà en grups de quatre alumnes, ja que el nombre 
d’alumnes per classe sol ser de 24 i no es podrà repetir la categoria. 

 

Sobre el procediment o la tasca a desenvolupar 
 
Es proposen una sèrie de temàtiques perquè es vegin reflectits tots els elements de l’entorn 
escolar, els alumnes hauran d’escollir a quina categoria s’hi presenten. En una mateixa secció 
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no es podrà repetir la temàtica escollida. Aquestes serien les següents. 
 
 

 Aparells electrònics; ordinadors, projectors, ratolins, altaveus, etc... 
 Aparells de telecomunicacions; aparells i receptors de wiffi, telèfons, etc... 
 Aparells d’il·luminació; fluorescents, bombetes, làmpades, etc.. 
 Aparells de climatització; calefactors elèctrics, ventiladors, etc... 
 Aparells de taller; màquines eina, etc...  
 Aparells de laboratori; bàscules electròniques, microscòpics elèctrics, etc...  

 
Els alumnes agafaran uns rols d’equip en base a la tasca que desenvoluparan, hi trobarem un 
portaveu de grup, un investigador, un dissenyador i un encarregat d’eslògan. El portaveu 
coordinarà i aprovarà la tasca dels demés companys, l’investigador desenvoluparà la cerca 
dels aparells que consumeixen energia elèctrica, el dissenyador farà el rètol final i l’encarregat 
de l’eslògan pensarà el missatge. 
 
Al finalitzar l’activitat els alumnes proposaran una sèrie de rètols per situar-los visibles al costat 
dels aparells. Aquest rètols han de ser creatius, visuals i reflexius per tal de que s’augmenti 
l’atenció quan s’utilitzin i no es produeixin ni consums excessius ni innecessaris. Inclouran 
també un escrit per donar èmfasi al missatge.  
 
Per tal de buscar la interacció amb els professors, aquests formaran un jutjat en la fase final, el 
qual tindrà com a objectiu votar els rètols guanyadors, però no tindran l’última paraula, ja que 
els vots finals que es rebin vindran de l’alumnat. Aleshores, el procés de selecció dels rètols 
guanyadors estarà format per dues fases.  
 
La primera consistirà en les votacions del jurat format pels professors, on cada grup de treball 
haurà de presentar en 5 minuts la seva idea de rètol i defensar-la, tot justificant el punt de 
consum escollit, el disseny i el missatge escrit. Aquesta presentació oral es realitzarà davant 
dels companys de classe. Les votacions dels professors es traduiran en un 50% de la 
valoració final.    
 
En la segona fase de votacions realitzades pels alumnes, s’utilitzarà una eina TIC per recollir 
el vot de l’alumnat. D’aquesta manera s’inclou la utilització de les noves tecnologies. L’eina 
que s’utilitzarà serà el educlick, aquest programa s’utilitza per proves d’avaluació tipus “test”, 
amb ítems. El suport que utilitza és en format “power point” i el funcionament consisteix en 
marcar l’ítem que correspongui al rètol guanyador. Aquest sistema permet fer un recompte al 
moment de la quantitat de respostes executades durant la sessió i aquestes es traduiran en 
nombre de vots. La utilització d’aquesta eina contempla una forma innovadora no gens menys 
vàlida per obtenir resultats en aquest cas. Les votacions de l’alumnat als seus companys 
conformaran el 50% restant dels vots.  
 
Finalment, els rètols escollits s’imprimiran i s’emmarcaran en metacrilat per ser col·locats al 
costat dels aparells consumidors. Si els rètols són valorats positivament per la resta de 
coordinadors d’altres cursos es podrà extrapolar la seva col·locació als diferents espais de 
l’escola. Segons les categories proposades es preveu que tots els elements de l’entorn escolar 
consumidors d’energia elèctrica quedin coberts.        
 
 

Sobre el criteri d’èxit Al llarg de tot el procés es buscarà la interdependència positiva dins del 
grup, el fet de que el resultat final es comparteixi amb la resta de companys serà un criteri 
d’èxit, augmentant la qualitat dels treballs que es presentin. 
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D: RESULTATS 

Aquest estudi és un plantejament de nova metodologia a nivell integral del centre per assolir 
millores d’estalvi energètic. Per aquest motiu no hi trobem resultats mesurables. Es proposaran 
una sèrie d’indicadors per mesurar el grau de compliment dels objectius. Aquests seran els 
següents. 

 

Indicador principal 

Els indicadors principals de la implantació de les accions i activitats que es plantegen serien la 
reducció de la facturació de l’energia elèctrica. Per valorar objectivament els resultats es 
proposa la revisió de consums d’anys anteriors. D’aquesta manera es podria tindre una 
perspectiva global de la despesa energètica i valorar-la. 

 

Indicadors concrets 

a. Envers als òrgans de direcció del centre 

IND. 1a.- Implicació de l’equip directiu amb la comissió de treball d’escoles més sostenibles. 

Aquesta comissió desenvolupa la seva tasca mitjançant sessions participatives entre 
tota la comunitat educativa, l’assistència a aquestes reunions és voluntària i oberta a 
qualsevol persona. La presència d’òrgans directrius en aquestes reunions seria un 
indicador clar per valorar la seva implicació. 

IND. 2a.- Participació en programes o campanyes envers la sensibilització i solidaritat 

ambiental. 

L’equip directiu pot proposar a la coordinació educativa la participació en concursos o 
campanyes de sensibilització en la programació anual de centre. La iniciativa per part 
de direcció en aquests àmbits ens indicaria la predisposició a treballar en aquesta 
direcció.   

IND. 3a.- Revisió i redacció del compromís amb l’educació cap al desenvolupament sostenible 

en idearis o documents de centre. 

La presència d’aspectes sostenibles en el projecte educatiu o documents de centre 
permetria valorar el grau de coherència entre el que es pretén i el que es fa a nivell de 
centre. Així doncs, la incorporació d’aquests suposarien una implicació indiscutible de 
la direcció. 

IND. 4a.- Criteris de sostenibilitat en les compres d’equipament de centre. 

Valorar aquest indicador pot ajudar a fer-se una idea realista sobre la incorporació de 
directrius sostenibles i d’estalvi energètic en quan a l’equipament del centre. 

IND. 5a.- Enquestes anònimes sobre la gestió dels espais de direcció, com ara despatxos. 

A través d’aquestes enquestes es pot valorar la implicació personal dels individus. 
Aquest indicador pretén anar més enllà d’una simple avaluació de resultats sobre els 
hàbits, la funció d’aquests serà la reflexió personal sobre la gestió de l’energia.   
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b. Envers a l’acció educativa i el professorat 

IND. 1b.- Implicació del claustre de professorat amb la comissió de treball d’escoles més 
sostenibles. 

 Ídem apartat 1a de resultats 

IND. 2b.- Predisposició per fer guàrdies en activitats relacionades amb les accions d’escoles 
més sostenibles 

Les activitats que es proposen des de la comissió de treball d’escoles més sostenibles 
s’escauen en horaris no lectius i freqüentment es necessita personal docent per fer el 
seguiment. La predisposició a participar en aquests espais és un indicador de la 
implicació del professorat. 

IND. 3b.- Disseny de programacions didàctiques amb aspectes integradors de consums 

responsables 

A través de la integració curricular dels continguts vinculats amb els principis de 
sostenibilitat es podria valorar la repercussió dels objectius d’aquest treball.   

IND. 4b.- Demandes per assistir a cursos de formació relacionats amb l’ús de l’energia. 

L’ interès per la formació en temes relacionats amb l’ús de l’energia i el consum 
responsable per part del professorat, seria un bon indicador per tal de valorar la 
repercussió d’aquest treball.  

IND. 5b.- Ús adequat i responsable dels aparells consumidors d’energia en espais utilitzats pel 

professorat. 

Observar la gestió que es desprèn dels aparell que consumeixen energia en despatxos 
docents o sales de professors, permet valorar la sensibilització i la implicació personal 
dels docents. 

 

c. Envers als alumnes 

IND. 1c.- Implicació dels alumnes amb la comissió de treball d’escoles més sostenibles. 

 Ídem apartat 1a de resultats 

IND. 2c.- Avaluació directa de les activitats relacionades amb l’estalvi d’energia 

A través dels indicadors que s’utilitzen en les activitats proposades es podrà valorar 
l’assimilació de coneixements per part de l’alumnat. 

IND. 3c.- Enquestes d’opinió anònimes sobre la Sostenibilitat 

El tema que es tracta en aquest estudi duu inherent el concepte de sostenibilitat, 
l’opinió personal de l’alumnat podria ser útil a l’hora de valorar les repercussions de la 
implantació del treball. Es buscarà l’avaluació per part dels estudiants del principi 
d’utilitat de la sostenibilitat.  

IND. 4c.- Avaluació d’hàbits a la llar 

Si els objectius del treball fossin significatius per l’alumnat aquest aplicaria els 
coneixements apressos en la seva vida quotidiana. Es pretén enviar una carta als pares 
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dels alumnes per valorar els hàbits adquirits a l’escola. D’aquesta manera es podria 
quantificar i mesura la implicació dels estudiants i les famílies. 

IND. 5c.- Predisposició a la participació en activitats optatives relacionades amb el medi 

ambient 

L’escola on s’aplica l’estudi preveu en la PGA activitats com la visita del Punt verd 
mòbil o mercats solidaris on es fan activitats relacionades amb els projectes del centre. 
Es pot valorar la motivació a través de la participació en activitats de la comissió 
d’escoles més sostenibles.  

 

 

Figura 8, Aula de dibuix del Col·legi  1890 
Font: Imatges d’arxiu 
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E: CONCLUSIONS  

 

Promoure i incloure mesures d’estalvi energètic en l’entorn escolar pot tindre efectes molt 
positius a curt termini cap als hàbits de conducta de la comunitat educativa. Però si es pogués 
consolidar el tractament adequat dels criteris de sostenibilitat des de l’escola podria suposar un 
canvi notable en la societat del futur.  

La societat actual del segle XXI viu immersa en la dinàmica consumista. Aquesta porta inherent 
un estrès físic i mental dels individus exercit pel desig d’assolir més bens materials, la qual cosa 
provoca que l’oferta de productes vagi en el mateix sentit. Tot plegat provoca un descuit cap a 
la situació del planeta i el medi ambient. Es pot establir un símil entre l’oferta i la demanda, no 
se sap del cert qui va ser-hi abans, però les conseqüències d’ambdós i entre els dos provoquen 
una situació insostenible. 

En els darrers anys s’ha pogut observar una tendència creixent de productes ecològics o verds 
i ha rebut un ressò mediàtic de dimensions considerables. Però la veritat que s’amaga a 
l’ombra d’aquests és molt llunyana de procurar un benestar del medi. Ja que hi han interessos 
ocults per vendre el producte, al cap i a la fi no és més que una estratègia de marketing. 

Els criteris de sostenibilitat han de ser presents en els productes que s’utilitzen el la vida 
quotidiana, però sinó s’acompanyen d’un intel·ligència i solidaritat medi ambiental per part de 
l’individu els resultats mai podran ser positius. De la mateixa manera en el cas de trobar-nos en 
un centre o espai físic que disposa de tots els mitjans per reduir energia mai s’aconseguirà 
l’objectiu sense la implicació dels usuaris. 

El propòsit del treball és l’estalvi energètic, si aquest no es veu reflectit en la conscienciació i 
conductes dels qui formen l’escola a tots els nivells mai podrà ser una realitat. S’ha de 
despertar la curiositat de saber-ne més sobre la sostenibilitat, estimulant a qui es vol involucrar 
en aquest projecte. Per altra banda, s’ha de formar tant en aspectes científics, tècnics i ètics. 
La millor metodologia per transmetre aquests coneixements seria a través d’estratègies que 
utilitzessin el pensament crític i reflexiu. 

La intel·ligència ecològica, Daniel Goleman (2008), ha d’entrar en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge. Aquesta nova intel·ligència dóna la capacitat a l’individu d’entendre i mirar més 
enllà del consum. En el desenvolupament d’aquesta és on es pot arrelar la conscienciació i la 
solidaritat cap al respecte al medi.  

L’observació de l’entorn pròxim, a través de la identificació de consums d’energia en la vida 
quotidiana, ja és podria considerar com un èxit. A través d’aquest estudi, podem afirmar que la 
majoria de consums d’energia innecessaris es produeixen de forma inconscient. Tots som 
usuaris d’energia i tots ja sabem de base que si els aparells romanen encesos un cert temps 
consumeixen. En aquest sentit es considera que el desenvolupament d’aquest treball es podria 
aplicar amb criteris d’èxit, ja que la transmissió de nous coneixements envers aquesta 
problemàtica parteix de coneixements ja adquirits per tots els individus. L’últim pas es tractaria 
implicar a tota la comunitat educativa, tots units fem força, la realitat no s’escapa d’aquesta 

afirmació. 

Es conclou el treball amb la sensació de que és possible i viable, només cal un director 
d’orquestra, en forma de necessitat col·lectiva cultivada per tots i amb la implicació de tots. La 
recompensa d’efectuar canvis i obtenir resultats mesurables en aquest àmbit inclou un fort 
component de benestar personal i col·lectiu. L’individu té intrínsec aquest sentiment de 
pertinença al grup, cal aprofitar i dirigir els èxits. El sentiment de benestar, que es comentava 
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abans, ha de ser tractat perquè sigui el pes que decanta la balança, convertint-se en el plus de 

motivació. 

L’estudi implica al major nombre d’agents presents a l’escola, i per aquest motiu s’han articulat 
objectius i indicadors concrets per tal de posar a l’abast les millors condicions per l’èxit de 
l’objectiu principal. 

- Els òrgans de govern formen la base que articula el projecte educatiu de centre, la seva 
implicació ha de ser total envers a formular propostes i accions concretes. Es considera 
que si la necessitat és vista amb interès de part d’aquests la implantació seria un fet. 
Parlem de potenciar una sèrie de valors en la comunitat educativa per alimentar el 
pensament crític i reflexiu sobre la situació actual. Aquesta ha de ser avaluada i 
revisada en primer lloc. Posteriorment, si la implicació i el sentiment de necessitat ha 
estat significatiu passarem a la segona fase, de propostes i intervencions. És important 
que es faci una valoració inicial perquè totes les mesures siguin viables. Aquesta 
metodologia és utilitzada constantment en aquests òrgans el fet que ens porta a pensar 
que es podrien assolir èxits respecte el que planteja aquest estudi. 
 

- El claustre de professors del centre com a principals protagonistes de l’acció educativa 
ha de disposar els mitjans suficients per ser capaços de transformar, innovar i aplicar 
estratègies pedagògiques pel bé del medi. En la responsabilitat formativa que aquests 
porten inherent a la seva professió han de transmetre el missatge en tot el seu 
contingut. No valen mitges tintes, si els docents no es veuen capacitats per ser 
autocrítics i reflexius en les actuacions pròpies, no haurien de participar del projecte. 
L’estudi conclou que l’estil educatiu hauria de ser democràtic, posant a l’alumne al 
centre del procés d’ensenyament i aprenentatge per assolir coneixements significatius. 
La necessitat del professorat en competències que incloguin L’EDS és important, de la 
mateixa manera que la seva implicació personal amb el projecte. S’hauria de potenciar 
la coordinació horitzontal entre els departaments, ja que el tema inclou diferents punts 
de vista per aproximar-s’hi. El treball per projectes de forma interdisciplinària podria 
donar bons resultats. Per altra banda, i amb l’especialitat del màster que es cursa, 
proposem el vincle entre tecnologia i sostenibilitat com l’ideal per tractar l’objectiu 
principal del treball. Daniel Goleman, en la definició d’intel·ligència ecològica cita la 
tecnologia disruptiva com a mitjà per assolir la intel·ligència ecològica

9
. 

 
- Els alumnes en el seu procés d’aprenentatge, que s’entén com el desenvolupament 

progressiu de la persona, multi causal segons la integració dels factors personals i 
ambientals. Valorant els condicionants i les circumstàncies externes de l’individu, com 
pròpies de la socialització. En aquest procés l’alumnat adequarà la seva conducta i 
concretarà el desenvolupament de les aptituds, habilitats i accions. (Diego Jesús Luque 
Parra, 2011). Així doncs, en aquest procés, és en el qual s’ha de tindre la major cura 
per transmetre valors sostenibles i que tinguin repercussions en la societat del futur. 

Es recomana que si es vol aplicar el que s’exposa en aquest treball es comenci per objectius 
fàcils de mesura, per obtindre resultats a curt termini. La necessitat d’estalviar energia, eix 
vertebrador del treball, no pot ser exposada a través d’un missatge negatiu, el canvi climàtic és 
perillós. Sinó des del punt de vista positiu de que si s’estalvia en energia preservem la diversitat 
de la vida al nostre planeta. Als centres duen a terme activitats a l’aire lliure, com ara sortides, 
seria bo que si es vol presentar qualsevol tema de sostenibilitat, s’exposés el programa 
després d’aquestes activitats. Els individus que s’hagin d’implicar en el projecte estaran més 
motivats. 

 

                                                           
9
 Entrevista a Daniel Goleman al programa redes. https://www.youtube.com/watch?v=3fXjelKSGJ4  

https://www.youtube.com/watch?v=3fXjelKSGJ4
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