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Per a fer una auditoria mediambiental completa, exhaustiva, cal estudiar a fons

tot  el  centre,  aula  per  aula,  sostres,  exterior,  etc.  i  mesurar  els  paràmetres

relacionats  amb el  medi  ambient;  fins i  tot  fer-ho  en diferents  hores,  dies  i

estacions.  Això  donaria  una  idea  més  precisa  i  real  del  que  hi  ha,  però

allargaria i complicaria massa el treball, cosa que no podem fer. 

A més, per a completar bé el treball, ara caldria obrir un temps perquè tots els

estaments del centre llegiren l’Auditoria i aportaren crítiques i propostes per a

corregir-la i millorar-la...

No obstant això, aquesta aproximació senzilla, feta a partir de les dades que

han  aportat  les  responsables  del  centre,  l’Ajuntament  i  les  observades  per

l’autor, també pot servir per a detectar els problemes més importants i elaborar

una sèrie de recomanacions que, aplicades en la mesura i el temps que siga

possible,  milloren significativament  les  condicions mediambientals  i  de  salut

(ambdues  sempre van  íntimament  lligades)  del  centre  per  als  alumnes i  el

personal que hi treballa.
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A) DADES BÀSIQUES  DEL CENTRE

1. ALUMNAT, SITUACIÓ I PLÀNOLS

430 alumnes.

En referència al  cadastre,  la  superfície  del  centre  és  de  12.386 m2,  dels  quals hi  ha

edificats els següents:



- ENSEÑANZA 1.264 m²

- ENSEÑANZA    288 m²

 - ENSEÑANZA    422 m²

- ENSEÑANZA    125 m²

- ENSEÑANZA 1.264 m²

- DEPORTIVO    380 m²

- DEPORTIVO 1.470 m²

- PORCHE 100%      90 m²

- PORCHE 100%      90 m²

     

2. ARBRES

3. CONSUM ELÈCTRIC

Companyia subministradora:   Iberdrola

Consum al llarg del curs:



S’observa que falta el mes de desembre (potser perquè no havia arribat encara quan

m’han passat  les dades).  Aproximadament el  consum de desembre haurà sigut  d’uns

8.300 kwh (a comprovar ara...), de manera que el total serà d’uns 81.663 kwh/any.

- Finestres:

- Finestres d’alumini amb cristall senzill (no són de doble envidrament i/o climalit).

- Totes les finestres situades en orientació S tenen tendal (toldo).

- Totes les finestres tenen persiana.



- S’aprofita la llum natural.

- S’obrin en hivern? Sí Quantes hores?

- Aire condicionat o ventiladors per a la calor? Aire condicionat en un aula i en nadal es

ficaren dos al menjador, en la resta d’aules ventiladors que cal canviar perquè la majoria

no funcionen.

- Ordinadors: no es deixen connectats per la nit. I  quan  van  a  estar  més  de  15

minuts sense treballar?   

- Il·luminació del centre amb bombetes LED, excepte la cuina.

- Faroles, queden enceses de nit?           Tenen temporitzador o s’apaguen a ull?

4. CONSUM DE COMBUSTIBLE

CALEFACCIÓ: Sistema de calefacció mitjançant caldera de gasoil de circuit tancat d’aigua

amb radiadors distribuïts per totes les dependències.

En temporada hivernal té un funcionament ininterromput de 24 h, fora hores escolars o

presència  de  personal  es  deixa  en  mode  manteniment.  Fora  d’aquest  període  té  un

funcionament puntual en base a les necessitats climatològiques.

Companyia subministradora CEPSA.

Disposem d’un dipòsit soterrat de 10.000 litres aproximadament.

El consum aproximat per any es de 17.000 litres de gasoil  i  en base a l’estimació de

funcionament de 180 dies aproximadament, té un consum de 95 litres de gasoil per dia.

CUINA: El combustible utilitzat per la cuina i l’aigua calenta per al propi funcionament és

de gas propà,  en concret  5 botelles de 35 kg cadascuna,  tenint  sempre un remanent

d’altres 5 botelles. El consum aproximat tant de cuina com d’aigua calenta  és de 30 dies.

Companyia subministradora CEPSA.

DUTXES: No hi ha (sols la del/a mestre/a d’Educació Física sense aigua sanitària).

5. CONSUM D’AIGUA

- Companyia subministradora: GLOBAL ÒMNIUM – AGUAS DE VALENCIA

- Al centre les aixetes de l’alumnat i patis són de mecanisme temporitzat i les aixetes que

disposen els/les mestres als banys són de tipus «monomando o rosca» i són revisades

periòdicament.



- Els arbres del centre NO són regats, sols es rega de forma puntual en períodes d’estiu i

per evitar pols als menuts una zona delimitada de pati, en concret al voltant del gimnàs.

6. PAPER, LLIBRES, ...

- Quant de paper (paquets de folis) es gasta cada any? 420  caixes  de  500  folis.

(caixes o paquets?, pq cada caixa duu uns quants paquets)

- S’utilitzen fotocòpies i fulls per les dues cares? No sempre.

- Paper reciclat? No               Quina proporció?

- Aprofiteu alguna vegada cartons de caixes grans per a fer cartells o treballs? Sí

- Es reutilitzen els llibres?         Sí. Tenim un banc de llibres.

- Quants, proporció, aproximadament?        De tercer a sisè de primària.

- Els xiquets utilitzen generalment llapis i goma o retoladors? Llapis i goma més que

retoladors.

7. ALIMENTS

- Quants xiquets es queden al menjador? Sobre 270.

- Cuina pròpia? Sí

- Menjar mediterrani tradicional (el de les àvies)? Sí.

- Carn o peix en tots els dinars?     Sí.

- Postres industrials o fruites fresques? De tot.    

-  Alguns  aliments  són  ecològics?    Sí

Proporció aprox.? 10%    

-  Procedixen  de  la  comarca  o  de  la

Comunitat Valenciana?  Sí

Proporcions aprox.? 100%

- Hi ha hortet escolar ecològic? Sí

Dimensions aprox.? Plànol adjunt



- Grups i mestres que participen?   Participa tot el claustre, encara que de l’organització de

les activitats s’encarrega un grup de 13 persones.

8. RESIDUS

- Es fa alguna campanya pedagògica cada curs per a minimitzar-los (4R)?

- Es separen?

- Orgànics?

- Plàstics, envasos, alumini d’embolcalls?

(Després em digueren que sí  realitzen alguna campanya,  per  exemple per  a eliminar

embolcalls de paper d’alumini i substituir-lo per carmanyoles)

- Els arbres es refalden tots els anys a la finalització de l’estiu per qüestions estètiques  i

de seguretat. En l’actualitat no es poden, sols de forma puntual algun arbre. Les branques

són transportades a punts nets per al seu reciclatge.

- Les fulles dels arbres que cauen en zona pavimentada es arreplegada periòdicament i

no així la fulla que cau en zona de terra, sols de forma molt puntual.

9. ALTRES

- El centre no disposa de cap sostre i/o material de fibrociment (uralita).

- Parallamps: sense tindre

l’absoluta certesa per no

disposar de més

informació, podem

aventurar a dir que

aquest parallamps data

de 1974, data de

construcció del centre i

que és un parallamps

amb dispositiu

electrònic.

- Hi ha aparcabicis xicotet.



- Feu excursions a peu pel poble o en bus lluny? De  les  dos  maneres.   Proporció?

80% a peu i 20% en bus.

- Hi ha embussos de cotxes a les hores d’entrada/eixida al cole? No

- Quants mestres i personal ve a peu o en bici al centre? I en cotxe?

Proporcions? 35% en cotxe i la resta a peu o en bici.                            

- Tots els anys feu activitats del col·le al voltant del medi ambient? Sí.

- Celebreu anualment el Dia de l’Arbre? Sí.    Dia de la Bici?  No.  Dia  del

Sol?  No       Dia dels Rius?  No.    Dia de la Biodiversitat?   No.    Dia del

Bosc?    No.    Dia de la Pau?    No.

- Feu alguna ruta per a visitar el riu Xúquer?

- Els xiquets duen mòbil al centre?     No.  L’utilitzen al pati?

- S’ha fet  alguna volta  una fireta  d’intercanvi  de llibres (de text  o  contes,  novel·les,

còmics, ...)?   No.

- Algun altre tema relacionat amb el centre i el medi ambient? No 



B) ANÀLISI DE LES DADES

Hi ha actuacions molt adequades i eficients, com per exemple aquestes:

 Llums LED

 Tendals a les finestres del S

 Aixetes amb temporitzador

 No regar arbres

 Banc de llibres i reutilització

 Cuina pròpia i amb gas

 Aliments de proximitat

 65% mestres acudixen a peu o en bici

 80% d’excursions a peu

 Hortet escolar amb prou participació

 No agranar les fulles que cauen a terra

 Poda mínima o nul·la dels arbres

 Compostatge de les branques

 Xiquets sense mòbil dins l’escola

 Activitats d’Educació Ambiental

D’altres estan bé o són neutres, però hi ha algunes prou impactants sobre el medi ambient

i  fàcilment  millorables,  concretament  les  següents,  ordenades  segons  els  apartats

anteriors:

1. Trànsit: L’Avinguda VV, a la part est del CEIP, està massa transitada. Hi ha un informe

municipal al  PMUS, on mesuraren el trànsit  entre el  12 i 18 de novembre de 2018 al

començament de l’Avinguda, entre el bingo i la següent nau industrial, detectant el pas

total d’uns 17.539 vehicles/dia (incloent-hi els pesats, que són menys però pitjors), durant

els dies laborables, que són els que ens interessen. Les intensitats màximes es donen



entre les 8 i les 21 hores, és a dir pràcticament durant tot el dia, amb una mitjana de 1.012

vehicles/hora durant les hores de classe...

Òbviament estes dades no corresponen exactament a les del tram lateral del centre, però

sí mostren que la zona està massa transitada, amb la consegüent contaminació i soroll0,

i les aules es situen entre els 10 i 60 metres dels autos. Per comparar, la carretera més

transitada és la CV-50 entre Alzira i L’Alcúdia, i suporta el pas d’uns 24.000 vehicles dia de

mitjana1...

De fet en l’informe Alzira Avança, publicat també per l’Ajuntament, es reconeix que «en

todos los centros (educativos) se detectan niveles superiores a los objetivos de calidad

estipulados  por  la  normativa  valenciana»  (pàg.  26),  de  manera  que  és  un  problema

general al nostre municipi. Però no per general ignorable.

Fàbrica:  Està  molt  a  prop la  de gelats  i  tractant-se d’una industria  alimentària  és  de

suposar que no resulta problemàtica, però no estaria de més demanar un informe de les



seues emissions atmosfèriques a l’Ajt. o la Conselleria corresponent, si no es té ja. Una

professora recorda que fa  anys va patir  un accident  (escape de gasos,  potser  NH3)  i

estigueren tancats a l’Escola durant hores.

2. Arbres: el problema principal és que hi ha pocs i després que alguns són exòtics, no

autòctons com seria desitjable.

També s’observa que als xicotets patis interiors hi ha arbres de fulla perenne.

3. Iberdrola: esta companyia aporta el 43% de la seua electricitat de la central nuclear de

Cofrents, que genera residus radioactius que van a ser perillosos per a la vida durant

mil·lennis (l'isòtop Pu-239 té un període de semidesintegració de 24.200 anys...), a més

del no menyspreable risc d’accidents greus que podrien contaminar radioactivament la

Ribera, el PV, la Manxa, ...

I les fonts renovables sols li suposen encara un 40% de l’electricitat que genera.

Ventiladors consumixen molta menys energia que l’aire condicionat.

4. Calefacció: la caldera i els radiadors són el sistema més eficient, per això es fica als

centres. Però la caldera és molt antiga i està en vies de ser canviada.

No obstant és la que més energia consumix, perquè cada litre de gasoil equival a uns

10’7 kwh, de manera que els 17.000 L del curs passat suposen uns 182.000 kwh/any, més

del doble que els 81.663 kwh/any elèctrics consumits.

I mediambientalment resulta encara més impactant perquè, així com l'electricitat ja està

descarbonitzada  en  un  68%  a  Espanya,  el  combustible  és  un  hidrocarbur  i  la  seua

combustió genera directament molt de CO2, el principal gas d’efecte hivernacle i calfador

del clima:

CxHy + z O2  → x CO2 + y/2 H2O

Concretament, cada L de gasoil en cremar-se genera 2’64 kg de CO2, és a dir, 1420 litres

de CO2 a temperatura ambient, de manera que els 17.000 L generen uns 24.000.000 de

litres de CO2, xifra gens menyspreable tractant-se del gas que més provoca el calfament

climàtic.



Per això és tan important ací la bona pràctica amb la caldera i els radiadors, a més de

finestres, portes, etc., perquè el consum de gasoil siga ajustat.

Finestres d’alumini i un sol cristall tenen poc aïllament tèrmic i fan consumir més energia

tant en hivern com en estiu. Obrir-les en hivern, pels protocols Covid, fa perdre molta

energia, depenent del temps que estan obertes.

Faroles: de nit no són útils i no té massa sentit gastar eixa electricitat que no necessita

ningú.

5. Aigua, sembla que l’ús és adequat.

6. Paper: el no reciclat implica tallar arbres, amb un alt cost energètic, de consum d’aigua,

de  contaminació,  etc.,  encara  que  per  les  distorsions  dels  mercats,  per  la  fabricació

massiva i per l’externalització dels seus impactes (no paga el que suposa de pèrdua per al

paisatge on es  talen  els  arbres,  ni  la  contaminació  derivada de transportar  la  fusta  i

produir el paper) puga ser inclús més barat que el reciclat.

I utilitzar-lo per una sola cara és un luxe que dobla l’impacte ambiental.

7.  Aliments:  No  és  precís,  ni  en  l’etapa  infantil,  de  màxim  creixement,  que  tots  els

menjars duguen carn o peix.

I  cal  tindre  en  compte  que  la  carn,  especialment  la  d’origen  industrial,  i  el  peix  de

piscifactories  (que  ja  és  més  que  el  procedent  de  la  pesca)  tenen  un  greu  impacte

ambiental: es calcula que són responsables de més d’un 14’5% de totes les emissions de

gasos d’efecte hivernacle que calfen el clima, per exemple. 

I  respecte  a  la  salut  humana,  la  carn  i  el  peix  industrials  duen  residus  d’hormones,

antibiòtics,  tranquil·litzants,  etc.,  gens  recomanables  per  a  ningú  i  menys  per  a  les

criatures.

Postres industrials: anàlogament poc recomanables, sobretot per l’excés de sucre i els

nombrosos additius que solen dur. 

El sucre és una de les substàncies més addictives que hi ha (per això ens aficionem tant a

les chuches, refrescs, dolços i demés golosines) i potser és el principal responsable de la

pandèmia d’obesitat i diabetis global. 



A la Ribera també quasi la meitat dels menors de 12 anys tenen sobrepés, segons el

Departament de Salut comarcal11. 

Productes ecològics, encara que és un detall important, un 10% es queda massa curt i

més vivint a una comarca on la producció ecològica està estesa, és important i tenim a

Carlet l'organisme de certificació, el CAE-CV.

8.  RSU: no pareix que es faça separació ni campanyes de minimització de residus, ni

d’eliminació del paper d’alumini. En la presentació, algunes professores diuen que sí fan.

9. Altres:  Com que el transport motoritzat és el major problema de les nostres ciutats i

el major emissor de gasos d’efecte hivernacle, i  per tant de l’emergència climàtica, cal

facilitar al màxim els desplaçaments a peu i en bici, que no tenen cap impacte ambiental i

beneficien la salut personal i col·lectiva. En eixe sentit és positiu que hi haja aparcabicis i

que s’utilitze, però sembla insuficient, inadequat (ferros massa xicotets per a sostindre bé

una bici) i sense protecció per a la pluja i el sol. 

I com tenia dubtes, vaig enviar la foto del parallamps a Enresa, l’empresa responsable de

la retirada dels residus radioactius preguntant-los si podia ser algun d’aquells radioactius

que ficaren fa quaranta o cinquanta anys als edificis públics. Açò és el que contestaren:

Per tant no hi ha aquest problema.



C) RECOMANACIONS PER UNA ESCOLA

MÉS SOSTENIBLE I SALUDABLE

Encarar els problemes a voltes resulta complicat i ens obliga a eixir de la zona de confort i

tranquil·litat, però no encarar-los implica allargar-los més i patir-los, amb els seus efectes

perjudicials. Les recomanacions raonables que s’aporten a continuació han de prendre’s

com a propostes per a millorar el que hi ha i poden anar fent-se de forma progressiva i

planificada, un poc cada curs, començant pel més fàcil.

1. L’ideal seria tancar al trànsit motoritzat tots els trams dels carrers perimetrals, perquè

afecten a la salut i fins i tot al rendiment escolar0. Almenys el de davant, al costat W, es

pot tancar ja, igual com s’ha fet durant les Setmanes del Medi ambient i la Pau.

I mentre es tanquen o es reduïx prou la intensitat del trànsit, el de l’Avda. VV (amb prop

d’uns 1.012 vehicles/hora) encara tardarà alguns anys, una cosa que podria solucionar el

problema  de  la  contaminació  i  el  soroll  deguda  al  trànsit  seria  instal·lar  pantalles

acústiques per  fora  de  la  tanca  i  vàries línies  d’arbres densos  per  dins.  El  cost

d’aquestes mesures de millora podria ser sufragat per la Conselleria d’Obres Públiques,

igual com han fet amb les pantalles acústiques del S d’Alzira, per a minimitzar el problema

dels veïns de Trinidad Redal i del Centre de Salut.

També ajudaria tancar les finestres que donen a este costat E i per a airejar les aules

obrir les portes de dins, o obrir les finestres quan no estiguen els xiquets. I quan bufe el

vent de ponent es podrien obrir perquè l’aire va contra els autos.

I  traslladar els patis dels menuts, que estan a este costat E, a la part W del centre,

atmosfèricament més neta.

En tot cas, s’ha de demanar que els tècnics de la Conselleria d’Educació busquen una

solució adequada.

2. Cal plantar més arbres per tot el perímetre, autòctons i adequats al lloc, especialment

en el lateral E, com déiem abans, i els buits, SW i NE.

Els dels xicotets patis interiors, haurien de ser mitjans i caducs perquè deixen entrar la

llum en hivern a les aules perimetrals. Per exemple fleix de flor.



3.  Pel  medi  ambient,  la  salut  i  altres

raons,  caldria  abandonar  Iberdrola,

perquè  és  una  Companyia  que  sols

busca el lucre i impacta massa sobre la

Natura i les persones2, fins i tot sobre el

futur (els seus residus radioactius seran

perillosos  durant  moltíssimes

generacions).

Hi  ha d’altres empreses, fins i  tot  Cooperatives, que subministren electricitat  100% de

fonts renovables i els preus són semblants, a voltes inclús més econòmics, i en ser una

cooperativa no busca el lucre sinó sols autofinançar-se.

L’IDAE ha publicat una  Guia de la Energía3 on s’expliquen moltes formes d’estalviar-ne

electricitat,  que és el  més ecològic i  econòmic perquè no costa res ni  té cap impacte

ambiental. Per exemple:

Aprofitar la llum natural és molt eficient i econòmic, no costa res.

Quan una classe ha d’estar buida més de 10 o 15 minuts, apagar-ho tot.

Cas de connectar l’aire condicionat, fer-ho el més suau possible: 26 o 27ºC en estiu. Els

ventiladors consumixen molta menys electricitat que els aires condicionats, per tant si

són suficients, millor ells que l’aire condicionat. Reparar els avariats.

Les faroles pràcticament no servixen de res per la nit, de manera que apagades millor,

almenys  entre  les  24  i  les  7  h.  I  el  funcionament  hauria  d’estar  ben  regulat,  amb

temporitzador ajustat cada estació o amb un bon detector de llum externa.

Una altra solució seria anar substituint-les per  faroles solars, que s’autoabastixen amb

una plaqueta fotovoltaica i  una petita bateria.  Instal·lar-ne almenys un parell  resultaria

pedagògic per als xiquets i les famílies.

També  seria  important  instal·lar-ne  plaques  solars  per  a  procurar  l’autoconsum

fotovoltaic. Si el consum és de 81.663 kwh en 12 mesos, això equival a uns 220 kwh/dia,

que per a autoabastir amb plaques solars necessitaria una potència d’uns 50 kw i una

superfície  coberta  d’entre  300  i  400  m2,  segons  la  separació  de  les  plaques;  sostre

sobradament disponible entre el gimnàs (comprovar prèviament si té ombra en hivern) i

les teulades de les aules que donen al  S. Però aquest  càlcul  és millor  fer-lo després

d’aplicar les mesures per a millorar l’eficiència del centre i estalviar energia, perquè es pot



estalviar significativament (en general, llars i  semblants, entre un 10 i  un 30% segons

l’IDAE).

Sembla  que  l’Ajt.  ja  té  projectada  una  comunitat  energètica amb  5  centres  públics

d’Alzira, incloent-hi aquest, concentrant la instal·lació en un parell de centres només4. No

obstant això, no busca el 100% d’autoconsum sinó solament un 30%, de manera que es

pot plantejar ací una altra instal·lació fins a generar el 100% del consum elèctric, en una o

en  diferents  fases.  Hi  ha  subvencions  i  l’estalvi  econòmic  del  rebut  elèctric  permet

amortitzar-les en uns 5 anys, i duren més de 30...

El més didàctic seria instal·lar les plaques en el mateix centre perquè els xiquets i les

famílies vegen com és possible  autoabastir-nos amb el  sol,  l’única font d’energia que

tenim autòctona i de sobra al PV. Açò sí seria ecològic i econòmic, no les macrocentrals

que pretenen fer fons especuladors arrasant camps i muntanyes5.

4. Calefacció, com que és la major consumidora d’energia i la major productora de gasos

hivernacle, resulta molt important mantindre un bon aïllament i regular-la bé.

I el millor que podem fer per a comprovar l’eficiència quant a la calefacció d’aquest centre,

que ja té dècades, és comparar-lo amb un altre de recent construcció, com és el GS/VC.

Les dades aportades per l’Ajt. no les tenim desglossades però podem aprofitar-les:

Són mensuals i si agafem des del 11/2021 fins al 12/2022, ambdós inclosos (suposem),

tindrem  tot  l’any  2022  més  els  mesos  de  novembre  i  desembre  de  2021,  en  total

17+0’023+33+8+1+2+15 = 76’023 milers de kwh en 14 mesos, que eliminant els 61 dies



corresponents al mesos de novembre i desembre inicials, deixen proporcionalment 65.137

kwh/any.

Però hem de recalcular-ho novament perquè el nombre d’alumnes d’ambdós centres no

és el mateix. Així, al GS/VM hi ha 225 enguany (suposem que l’any anterior seria molt

paregut), de manera que la mitjana per alumne és de 290 kwh/any·alumne de calefacció.

En canvi,  al  centre  AM,  són 430 alumnes (l’any  passat  seria  també un nombre  molt

paregut) i els 17.000 L/any de gasoil, equivalents a 182.000 kwh/any, donen una mitjana

de 423 kwh/any·alumne de calefacció, un consum 46% major que a l’altre centre...

Òbviament  la  comparació  no  és  exacta  i  caldria  revisar  els  càlculs,  comprovar  les

suposicions esmentades, que als dos centres s’aplica l’obertura de finestres per igual, que

el nombre d’alumnes per aula ve a ser el mateix, etc. etc. Però encara que siga a grosso

modo les dades ens diuen quelcom molt raonable: aquell centre més recent i amb millor

aïllament en la construcció i amb finestres de doble cristall té un consum energètic molt

menor. 

(Com que ix molta diferència, vaig demanar les dades a un altre centre, l’IES M., d’edat

entre els dos centres anteriors,  també amb relatiu  bon aïllament i  finestres de cristall

doble. I en aquest cas, des del 01/01/2022 fins al 15/01/2022 (poc més d’un any, no cal ni

fer la proporció) consumiren 88.423 kwh de gas. I tenen 602 alumnes, de manera que ixen

a 147  kwh/any·alumne de  calefacció;  la  qual  cosa  ve  a  corroborar  el  que ja  havíem

detectat: que el CEIP AM no optimitza la calefacció i consumix un excés de combustible. A

l’IES fiquen la caldera en mode automàtic i programada des de les 07:30 fins a les 11:00

h, de dilluns a divendres, els mesos d'hivern.)

La  qüestió  ara  és  com  es  pot  reduir  el  consum  de  calefacció  i  les  emissions

corresponents, sense massa complicacions ni perdre benestar, al nostre centre AM. Les

principals causes de l’elevat consum, a banda que l’any anterior s’aplicaven els protocols

de  pandèmia  i  s’obrien  les  finestres  en  hivern  (cosa  que  farien  als  3  centres),

probablement seran aquestes: caldera vella, regulació no òptima (caldera i/o radiadors),

deficient aïllament de les aules, finestres de cristall simple, etc.

Per tant,  i  tractant-se d’un tema important,  el  primer que caldria fer és demanar a  la

Conselleria  d’Educació  un informe  tècnic  sobre  el  problema,  a  vore  quines  solucions

proposen. 

Mentrestant,  les  finestres  haurien  d’obrir-se  el  mínim possible  en  hivern,  mentr  la

calefacció està encesa. Si no hi ha protocol pandèmic (amb aquest, un mesurador de CO2



podria servir de referència per a obrir-ne més o menys), podrien ser suficients uns 15 o 20

minuts per a renovar l’aire a mig matí, quan ja calfe el sol. I una altra vegada a mig dia o

per la vesprada, 15 o 20 minuts més. També es podria obrir alguns minuts la porta, que

perd menys calor en no estar oberta a l’exterior, entre una i altra obertura de finestres.

La temperatura adequada per a les classes durant l’hivern és d’uns 21 o 22ºC i s’ha de

regular bé amb la caldera central i amb la vàlvula de pas de cada radiador. 

Si un aula o habitació està massa calenta, no s’han d’obrir les finestres, simplement cal

tancar  un poc els  radiadors.  I  la  caldera central  ha d’estar  ben regulada,  perquè ella

mateixa aporte menys calor els dies menys freds, és fonamental.

La humitat relativa adequada entre el 40 i el 60%. Els radiadors, així com l’aire condicionat

i les estufes tancades, ressequen l’ambient; es pot humidificar-lo, no obrint finestres ni

portes amb la calefacció encesa, sinó col·locant alguna olla o recipient semblant mitjana

d’aigua a temperatura ambient damunt del radiador, de manera que siga difícil que la tiren.

I després, les finestres de doble cristall estalvien prou d’energia. Possiblement es poden

aprofitar els marcs actuals, la qual cosa facilita i abaratix el canvi, i existixen subvencions

específiques per a canviar-les. Començar el  canvi per la cara que dóna a l’Avda. VV,

saturada de trànsit.

També caldria estudiar l’aïllament existent a les aules de les parets que donen a l’exterior,

per vore si es pot millorar de forma senzilla i no massa cara. 

I  respecte  a  la  cuina,  de  forma  genèrica  perquè  no  l’he  revisat,  simplement  es  pot

recomanar utilitzar  electrodomèstics de classe A++ (si algú no ho és, quan s’haja de

canviar, es compren estos A++, que són més cars però a la llarga estalvien energia i

diners), no s’han d’utilitzar coberts i elements d’usar i tirar, ni tampoc recipients o paper

d’alumini (per motius de salut sobretot).

5. Els arbres nous que es planten han de ser  diversos, autòctons i xeròfils,  que no

necessiten cap reg després del primer any, quan ja hagen arrelat bé.

6. Sempre és recomanable utilitzar els  fulls per les dues cares, si no en el primer ús,

buscant-lis un segon ús útil. 



I també cal emprar paper reciclat, que ja hi ha en qualitat bona tant per a fotocopiadores

com per a impressores. El preu hauria de ser inclús més barat que el del paper blanc,

però  a  voltes  ocorre  el  contrari,  perquè  aquest  sistema  econòmic  no  valora  les

externalitats  dels  processos,  és  a  dir,  la  destrucció  de  boscos,  la  contaminació,

l’esgotament de recursos, etc.  No obstant,  hi  ha diferents subministradors, que poden

tindre preus més econòmics, cal comparar.

I  sobretot cal ser coherents i donar exemple als xiquets: si  els diguem que cal reduir,

reparar,  reutilitzar  i  reciclar,  òbviament  han de vore  que reduïm el  consum de paper,

escrivim per les dues cares i que utilitzem paper reciclat. Els meus alumnes al principi

s’estranyaven, però després ho entenien perfectament i s’acostumaven a utilitzar papers

ja escrits per una cara.

Al llarg del curs es podria fer també una  Fira d’Intercanvi de llibres, contes i còmics,

perquè els xiquets duguen els que ja no lligen, que estiguen en condicions regular o bona,

i es duguen altres que elegisquen. Al mes d’abril, o abans de Nadal.

7. Valorar la possibilitat de reduir el consum de carn, per exemple a dia sí i dia no.6

Eliminar postres industrials i tot allò que duga sucre7, substituir-los per fruites i sucs

naturals recent fets, per exemple de taronges.

Anar pujant la proporció de productes ecològics i de proximitat. Comprant directament

als productors no resulten molt més cars i sempre és millor gastar en bons aliments i que

respecten el medi ambient que en els convencionals que enverinen productes i aqüífers i

després ens fan gastar en medicines. Potser hi ha alguna subvenció.

L’hortet escolar també hauria de migrar a la part W, lluny dels cotxes.

8. Tots els cursos cal fer campanya per les 4R, per a tots els grups o per alguns per on

vagen passant després tots els alumnes (per exemple 2 o 3r i 5é o 6é).

I  també  per  a  substituir  l’alumini dels  embolcalls  per  carmanyoles  reutilitzables  o

similars.8



9. Seria recomanable

construir-ne  un  altre

aparcament  prou

més gran per a  més

bicis,  pensant  en

fomentar i  facilitar el

seu ús, amb suports

adequats,  en  millor

lloc  i  cobertura  per

dalt. Cosa en la que

Ajuntament  i  la

Conselleria  han  de

col·laborar.

Es pot plantejar celebrar tots els anys el Dia de la Bici per a animar a pares i alumnes a

utilitzar-la  quotidianament.  I  vore  la  possibilitat  d’organitzar  el  bici-bus  escolar,  amb

mares/pares, educadors i externs voluntaris/es. La Ribera en Bici podem col·laborar-hi.

També  es  pot  fer  una  ruta  dels  arbres pel  parc  de  l’Alquenència,  per  a  conéixer

directament  els  principals  autòctons:  carrasques,  sureres,  gal·lers,  roures,  castanyers,

savines, xiprers, llorers, pinyers, pins blancs, garroferes, oliveres, ... 

Una ruta pel Xúquer (passeig i anell verd), a peu o en bici.

La visita a la comunitat energètica quan tinga instal·lades les plaques solars.

Seria interessant disposar de les dades de consum d’electricitat, aigua, gasoil, etc. al llarg

dels anys per a poder avaluar com ha anat variant.

I  per  últim  afegir  que  totes  estes  recomanacions  les  estan  fent  els  organismes

internacionals preocupats pel clima, els recursos i la salut9:



Són totes mesures de pura lògica, però que xoquen amb la inèrcia social i el sistema

econòmic imperant, de manera que costen d’aplicar. Però hem de tindre en compte que

els  problemes  mediambientals  s’agreugen  any  rere  any  i  van  cap  a  una  situació

irreversible i potencialment catastròfica10, especialment el tema del clima i l’esgotament

dels recursos, tal i com avisen els darrers informes de l’IPCC i el PNUMA11, organismes

científics de l’ONU, per tant hem d’esforçar-nos en implantar les mesures ecològiques.

Per a motivar-nos, només necessitem pensar en quin món els estem deixant als xiquets,

que acaben d’arribar i no tenen culpa de res...

D) APROFITAMENT DIDÀCTIC DE L’AUDITORIA

Amb  totes  les  dades  anteriors  i  les  recomanacions  raonades  com  a  base,  els/les

professors/es que vulguen poden treballar-ho bé amb els alumnes12,  discutint a classe

qüestions com aquestes:

 Què són les matèries primes? 

 I l’energia?

 Podem obtindre totes les que volem, sense límits?  Per què?



 Què passa per exemple amb el petroli hui?  (preus, jaciments millors esgotant-se,

guerres pel control dels pous, ...)

 Ens interessa estalviar-ne?  Per què?

 Per què l’AIE (Agència Intern. de l'Energia) recomana utilitzar menys els autos i

fins i tot promou els diumenges sense cotxe? Quines alternatives hi ha?

 I per què recomana reduir la velocitat màxima dels autos a 110 km/h o menys?

 Quina és la major font d’energia primària actualment?   (el  sol,  font de calor i

llum, i sense ell no existiria la vida en la Terra)

 Quines  energies  es  deriven  de  l’energia  solar?  (totes,  inclús  els  combustibles

fòssils, excepte la nuclear, la geotèrmica i les marees)

 Ací en classe, quines utilitzem?

 Podem estalviar-ne? Com?

 I a casa, quines matèries primes emprem?

 Ens interessa estalviar-ne?  Per què?

 Com? (recomanable  vore  i  comentar  amb  els  alumnes  la  Guía

Práctica de la Energía3)

 Té sentit posar la calefacció a tope en hivern i passar calor? Solucions?

 Quina temperatura seria l’adequada?    (20 o 22ºC)

 I en estiu és raonable ficar l’aire condicionat tan baix que tingues fret, com fan en

alguns comerços, bancs, etc.?

 Quina temperatura és l’adequada?     (26 o 27ºC)

 I per a vindre al centre, consumies energia?

 I l’esmorzar, en què el duus embolicat, en paper d’alumini?

 Saps com s’obté l’alumini?       Té impacte ambiental?        Alternatives?

 Per què han prohibit a la UE els articles d’usar i tirar de plàstic?

 Què són els productes ecològics? Per què són recomanables?

 I els de proximitat? I els de temporada?



 Saps que a la CV hi ha més 3.000 productors certificats?

 I que el CAE-CV, que comprova i certifica la producció ecològica, està en Carlet?

 Per què diem que el poble i la Natura són la nostra casa gran?

 I per què cuidar el pati i els carrers estalvia energia també? 

 . . . 
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