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Presentació 
 

El projecte està adreçat als centres d’ensenyament Infantil i Primària d’Osona i a les 

regidories d’Educació dels ajuntaments de la comarca. Es tracta d’un projecte 

transversal entre el Servei d’Educació (en endavant SE) i l’Agència Local de l’Energia 

del Consell Comarcal d’Osona (en endavant ALEO). 

 

El punt de partida del projecte són els diversos estudis desenvolupats des de l’ALEO 

(2004-2005; 2007; 2011) en els quals es posa de manifest la manca d’eficiència 

energètica dels centres d’ensenyament de titularitat pública en relació al centres 

d’ensenyament concertats 

 

La comarca d’Osona compta amb un total de 52 centres d’ensenyament d’educació 

infantil i primària de titularitat pública i un total de 17 centres concertats que 

imparteixen diversos tipus d’ensenyaments: infantil, primària, secundària i educació 

especial. 

 

L’objectiu general del projecte és millorar l’eficiència energètica dels centres 

d’ensenyament públics i equiparar-la a la dels centres concertats mitjançant un conjunt 

de mesures que ens han de permetre assolir els resultats desitjats. Tal i com ho 

exposarem, aquest projecte permet assolir un triple benefici: mediambiental, en forma 

d’estalvi energètic; econòmic, en forma d’estalvi de despesa pública; i socioeducatiu, 

revertint als centres d’ensenyament part dels recursos econòmics reals estalviats ja 

sigui forma d’accions, materials o serveis que generin un benefici tangible per a la 

comunitat educativa. 

 

Poden ser beneficiaris del projecte els ajuntaments que, via les regidories d’Educació, 

hagin implicat el/s centre/s d’ensenyament d’infantil i primària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificació del projecte 
 

Segons la Disposició Addicional 15 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'educació (LOE), preveu que correspon al municipi la conservació, manteniment i 

vigilància dels edificis destinats a centres de 2n cicle educació infantil, primària o 

especial, dependents de l'Administració educativa.  

Per tant, les despeses derivades dels costos energètics de funcionament de les 

escoles en aquestes etapes del sistema educatiu les assumeixen directament els 

ajuntaments. 

 

L’ALEO va realitzar un estudi de costos energètics dels centres docents d’Osona en el 

període 2004-2005. En l’estudi es van analitzar un total de 30 escoles públiques i un 

total de 9 escoles concertades. L’estudi consistia en calcular el cost energètic dels 

centres docents i relacionar-ho amb el nombre d’alumnes que tenia l’escola. Aquesta 

relació donava una ràtio que permetia comparar i analitzar l’eficiència energètica i 

econòmica de les diferents escoles. Els resultats de l’estudi van ser molt interessants: 

       

 
 

Els resultats van mostrar clarament com les escoles concertades tenien un cost 

energètic per alumne molt inferior a les escoles públiques. De fet, la mitjana del cost 

energètic per alumne en les escoles concertades es va situar a 31,40 €/alumne·any, 

en canvi, en les escoles públiques es va situar a 62,31 €/alumne·any. Això significava 

que pràcticament eren el doble d’ineficients les escoles públiques que les concertades. 

Evidentment, no totes les escoles públiques eren igual d’ineficients; en el gràfic 

anterior es pot observar com hi havia una gran dispersió de resultats. L’any 2007 es va 
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repetir aquest estudi però només a les escoles públiques i els resultats van ser iguals 

de preocupants, ja que la mitjana del cost energètic per alumne es va situar a 72,29 
€/alumne·any.  

 

L’any 2011, l’ALEO ha realitzat un nou estudi de costos energètics dels centres 

docents d’Osona en el període 2010-2011. Aquesta vegada en l’estudi s’han analitzat 

un total de 59 escoles públiques i un total de 9 escoles concertades. Els resultats de 

l’estudi també han estat molt interessants:    

 

Relació entre cost energètic i nombre d'alumnes en centres docents d'Osona. Any 2010-
2011
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*Els punts en blau corresponen a escoles públiques i els punts de color rosa 
corresponen a escoles concertades. 
 

Els resultats tornen a mostrar clarament com les escoles concertades tenen un cost 

energètic per alumne molt inferior a les escoles públiques. De fet, la mitjana del cost 

energètic per alumne en les escoles concertades és de 72,93 €/alumne·any, en canvi 

en les escoles públiques és de 154,72 €/alumne·any.  

 

Cal destacar que tots els centres han patit un augment significatiu dels seus costos 

energètics en els últims 6 anys. Segurament, aquest augment s’explica parcialment 

per l’increment del preu de l’energia de totes les fonts, però també s’ha produït en els 

darrers anys un augment de l’ús i de l’abús de l’energia. La prova és que la mitjana del 

cost energètic per alumne en els centres docents ha augmentat un 162 % en el 

període 2004-2010; en canvi, el preu de l’energia ha augmentat de mitjana un 43 % en 

aquest mateix període. 

 



En conclusió, els diversos estudis realitzats posen de manifest que les escoles 

públiques gasten el doble de recursos energètics per alumne que les escoles 

concertades per obtenir un mateix servei. 

 

La hipòtesi de treball sobre la qual es recolza aquest projecte és que un dels principals 

motius que justifica aquestes diferències de costos energètics entre els centres 

docents públics i els concertats era l’absència d’un/a gestor/responsable energètic que 

vetlli per un ús responsable d’aquests recursos i que promogui un canvi de cultura en 

el centre mitjançant l’assimilació d’hàbits d’estalvi energètic per part de tota la 

comunitat educativa (mestres, PAS, alumnes, AMPA, etc.). 

 

 

Objectius generals 

• Millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament públics i equiparar-

los als nivells dels centres de concertats 

• Oferir un programa de formació i de suport tècnic als centres escolars d’infantil, 

primària i educació especial d’Osona per tal que puguin reduir un 20-30 % els 

costos energètics amb els preus actuals1. 

 

Objectius específics 

• Crear una oferta formativa amb contingut teòric i pràctic adreçada a conserges 

o personal similar per tal que aquests perfils professionals puguin assumir les 

tasques de responsable energètic 

• Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància de tenir un ús 

responsable dels recursos energètics (consum elèctric i consum tèrmic) 

• Oferir eines als centres i als ajuntaments per poder avaluar els costos 

energètics i prendre les mesures més adequades per reduir-lo  

• Promoure hàbits i actituds d’estalvi energètic alhora de gestionar els 

equipaments i les instal·lacions dels centres d’ensenyament. 

 

 

 

 
                                                 
1 La tendència del preu de l’energia és a l’augment. Per exemple, en els darrers 9 anys l’electricitat ha 
augmentat un 48 % el preu, el gasoil ha augmentat un 80 % i el gas natural un 43 %. Per aquest motiu, els 
estalvis d’un any per a l’altre es mesuraran amb un preu de referència –per exemple, el preu de referència 
del 2010- o es mesuraran directament en una unitat energètica –kWh-.   



Descripció del projecte 
Desconnecta’t és un projecte que vol oferir una formació en matèria de gestió eficient 

dels recursos energètics als centres ensenyament públics de la comarca i posar en 

marxa un sistema d’avaluació i seguiment del consum energètic capacitant d’aquesta 

manera al personal del centre per a dur a terme aquesta tasca de manera autònoma. 

Aquesta acció formativa es realitzarà mitjançant dues fases complementàries entre si. 

 

En primera instància es realitzarà una sessió de formació de quatres hores de durada, 

de forma grupal, a totes les persones designades per cadascun dels centres escolars 

que s’hagi adherit al projecte. 

 

Es preveu que aquest primer any el programa atengui un total de 20 centres de la 

comarca. En funció del nombre total d’inscripcions, es realitzaran dues sessions de 

formació adreçades a un màxim de 10 persones per tal que la sessió prengui forma de 

petit seminari en el qual tot el personal inscrit pugui participar activament de la 

dinàmica formativa. 

 

Un cop implementat el curs el projecte preveu tres sessions de 

formació/assessorament per part de la persona tutora/responsable del curs als centres 

d’ensenyament que hi hagin participat. L’objectiu d’aquestes sessions és implantar un 

sistema de seguiment de la gestió energètica al centre, atendre de manera 

personalitzada les necessitats de cada participant, així com resoldre dubtes que 

puguin anar sorgint al llarg de l’aplicació del projecte. 

 

Per tal de fer un seguiment continuat s’instal·larà a cada escola un Envi-R2 que 

permetrà avaluar de forma continuada el consum energètic que s’està generant així 

com prendre les decisions més adequades per esdevenir més eficients. 

 

Cal dir que, paral·lelament a aquestes accions, el/la formador/a-tutor/a podrà fer un 

seguiment telemàtic de l’evolució de cada centre i, si cal, endegar accions o mesures 

correctores. Igualment si les persones responsables d’implementar el projecte als 

centres ho consideren oportú podran demanar assessorament tècnic mitjançant un 

correu electrònic de contacte durant tota la durada del projecte. 

 

                                                 
2 Comptador elèctric que permet seguir els consums del centre a distància via Internet. 



Alhora el projecte Ambientalitza’t té previst elaborar un material didàctic de reforç per 

sensibilitzar sobre l’estalvi energètic i donar eines a tota la comunitat educativa per 

tenir pautes i hàbits per reduir el consum dels recursos elèctrics i tèrmics 

principalment. Aquest material serà un pòster que inclourà els principals aspectes a 

tenir en compte en una bona gestió energètica d’un equipament educatiu. 

 

Per tal d’implicar tota la comunitat educativa i motivar als agents, que han ser actius i 

motor de canvi, el projecte preveu la possibilitat que el 50 % dels recursos econòmics 

que es pugin estalviar els ajuntaments, descomptant el cost d’implementació del  

projecte, es pugui revertir als respectius centres d’ensenyament per tal que aquests 

puguin destinar-los a projectes educatius, compra de material, AMPA, servei de 

menjador, extraescolars, millores per a l’estalvi energètic, etc.  

 

Per calcular l’estalvi econòmic que es genera amb l’aplicació del projecte 

Desconnecta’t es realitzarà una avaluació pretest sobre el consum real mitjançant la 

facturació del centre al llarg de l’any anterior a la posada en pràctica de les accions 

d’estalvi energètic i un post test sobre el consum real mitjançant la facturació real l’any 

en curs. Comparant aquestes dues referències es podrà determinar l’estalvi real 

objectiu aconseguit pel centre. 

 

A continuació us presentem un cas real de consum d’energia d’una escola pública 

d’Osona: 

 

- Nom: Escola pública Consell Comarcal d’Osona 

- Ubicació: Comarca d’Osona 

- Superfície: 1.620 m2 

- Nombre d’alumnes: 179 

- Consum elèctric 2010: 67.775 kWh 

- Cost elèctric 2010: 12.204,14 € 

- Consum tèrmic 2010: 264.294 kWh 

- Cost tèrmic 2010: 21.853,80 € 

- Consum energètic total 2010: 332.069 kWh 

- Cost energètic total 2010: 34.057,94 € 

 

Si prenem com a referència les escoles concertades, aquesta escola podria reduir 

pràcticament un 50 % el seu cost energètic. Això suposaria un estalvi de 17.028,97 €  

l’any amb el preus actuals. No obstant, una part d’aquesta ineficiència és a causa de 



deficiències estructurals –necessitat d’inversió econòmica- i una altra part és per una 

mala gestió o praxi –necessitat de formació o control-. Per aquest motiu, no es 

marcarà com a objectiu la reducció del 50 % del cost energètic del centre, sinó un 30 

%. Aquest valor és el que correspon, aproximadament, a l’increment de cost del centre 

per una mala gestió o praxi. 
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En definitiva, aquesta escola pública d’Osona podria reduir 10.217,38 € l’any si fes una 

gestió òptima dels consums energètics sense haver de necessitar una inversió en 

infraestructures prèvies. Ara bé, si a més es realitzessin les inversions en 

infraestructures adequades, aquest estalvi econòmic podria arribar a ser de 17.028,97 

€ l’any amb els preus actuals.       

 

 

Metodologia 
El projecte es presentarà a totes les regidories d’Ensenyament d’Osona per tal que en 

puguin fer difusió a les seves escoles i presentar al Consell el/s centre/s que han 

decidit que hi prenguin part. Les obligacions de les parts es fixaran mitjançant un 

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments  

participants. 

 

En el moment de fer la inscripció al curs caldrà que cada centre designi la persona que 

rebrà la formació i es responsabilitzi d’aplicar les mesures d’estalvi al centre. El termini 



d’inscripció dels centres participants serà del 4 al 18 de juny de 2012 presentant model 

de sol·licitud degudament omplert al registre general del Consell. 

 

El criteri de selecció dels centres participants en aquesta primera edició del projecte 

seran els següents: 

- Ordre d’inscripció: Només s’atendran les 20 primeres sol·licituds que es 

classificaran per rigorós ordre d’inscripció. 

- Equilibri territorial: El CCO prioritzarà un centre educatiu per cada 

ajuntament; per tant, s’’adjudicarà una plaça directa al primer centre educatiu 

proposat per cada una de les 20 primeres sol·licituds presentades dins del 

termini establert. En cas que quedin places vacants, s’atorgarà una segona 

plaça per cada ajuntament segons l’ordre d’inscripció i així successivament fins 

a atorgar totes les places disponibles. 

 

El curs s’implementarà segons el principi de la multivarietat metòdica, flexibilitat i 

interrelació de coneixements que es caracteritzarà per: 

 

- Aprenentatge basat en l’anàlisi de casos, l’autodescobriment, l’intercanvi 

d’experiències i la reflexió sobre la pràctica 

- Presentació d’experiències  

- Utilització de les noves tecnologies  

- Les classes teòriques es combinaran amb la implementació del projecte 

tutelat que cada participant  haurà de desenvolupar en el seu centre. 

 

Un cop acaba la primera fase de formació començaran les sessions al centre i que tot 

seguit desglossem: 

 

1) Primera sessió: presentació i valoració del centre per part del/de la tutor/a i la 

persona responsable. Instal·lació del Envi-R i sessió pràctica sobre el seu ús i 

funcionament. 

2) Segona sessió: seguiment i avaluació continua del projecte. Feedback de tutoria i 

resolució de problemes i dubtes originats. 

3) Tercera sessió: avaluació final i presentació de l’informe d’avaluació per part del/de 

la tutor/a. 

 

 

 



Calendari d’execució 
El projecte que es presenta a continuació està previst que es porti a terme de 

setembre de 2012 a juny de 2013 coincidint amb el calendari escolar: 

 

 2012 

Acció G F M A M J J A S O N D 

Disseny del projecte  x x          

Presentació als ajuntaments    x         

Difusió centres d’ensenyament     x        

Inscripció      x       

Selecció i formació formador/a       x x     

Sessió de formació a  conserges         x    

Visites d’assessorament          x x x 

 

 

 

 2013 

Acció G F M A M J J A S O N D 

Visites d’assessorament x x x          

Avaluació    x x        

Informe de resultats     x x       

Presentació       x       

 

 

Avaluació 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’ajuntaments implicats 

- Nombre de centres participants 

- Grau de satisfacció de la formació rebuda per part de les persones que hi han 

participat 

- Resultats aconseguits quantificats 

- Valoració tècnica del/de la formador/a-tutor/a 

- Sessió d’avaluació del personal tècnic del Servei d’Educació del CCO i de 

l’Agència de l’Energia d’Osona 

- Valoració dels/de les responsables polítics de les administracions implicades. 



 

 

Pressupost 
El projecte serà cofinançat; el 50 % del cost l’assumirà el Servei d’Educació del 

Consell Comarcal i el 50 % restant per part de cada Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model sol·licitud 
___________________________________________, amb NIF núm. 

______________,  com a alcalde/sa de l’Ajuntament de  

____________________________________, amb domicili al 

carrer____________________________________ núm.______, del municipi de 

__________________________________________ i núm. de telèfon  

 
 
EXPOSO: 
 
Que l’ajuntament de         s’adhereix al 

programa Desconnecta’t que promou l’estalvi energètic en els centres d’ensenyament 

d’infantil i primària d’Osona en les condicions exposades en el programa. 

Que les escoles proposades per prendre part en l’esmentat programa i les persones 

de contacte són les següents: 

Nom escola Nom i cognoms persona 
participant 

Telèfon Mail 

    

    

    

 

És per això que us, 
 
 
DEMANO: Que s’adhereixi al projecte Desconnecta’t els centres proposats i em 

comprometo a abonar els costos previstos per la implementació d’aquest projecte 

 
 
Vic, _____ d  ____________________  de 201__ 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
IL·LUSTRÍSSIM SENYOR PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 

 


