
PROPOSTES D’ACCIONS DE L’ ESCOLA PAU PICASSO PER
LA II MARATÓ PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC

LLUM I ELECTRICITAT

1. No encendre el llum a les classes quan hi hagi prou llum solar.

2. Apagar els llums de la classe quan no hi hagi ningú.

3. No encendre llums de passadissos, vestíbuls i lavabos quan no en 
siguin molt necessaris.

4. En cas de fer falta llum, encendrem només un lineal.

5. En els casos que no hi hagi doble interruptor, traurem uns quants 
fluorescents.

6. Apagar els aparells elèctrics quan no es facin servir: pissarres 
digitals, ordinadors, pantalles d’ordinadors, equips de música, etc.

7. No encendre la pantalla digital quan no sigui necessària i utilitzar la 
pissarra tradicional, en cas que n’hi hagi.

AIGUA

1. Posar una brida a les aixetes de polsador que no en tinguin.

2. Tancar l’aixeta quan ens ensabonem.

3. No llençar de la cadena quan no sigui del tot necessari.

4. Tancar i vigilar que queden ben tancades totes les aixetes.

5. Vigilar que cap cisterna perdi aigua.

6. No jugar amb l’aigua a la font del pati.

7. Polsar l’aixeta només un cop.



8. Posar papereres als lavabos per no llençar papers innecessaris 
als inodors.

9. Que cada nen porti una ampolla d’aigua i en begui quan el/la 
mestre/a donin permís.

10.  Intentar tancar la font del pati els caps de setmana durant la 
marató.

11.  Controlar la despesa d’aigua als vestidors després de fer 
Educació Física.

12.  En cas que sigui possible, posar una ampolla d’aigua plena a 
l’interior de les cisternes.

GAS

1. Tancar portes i finestres per a mantenir l’escalfor.

2. Vigilar que queden tancades les portes d’entrada als edificis.

3. Encendre la calefacció només quan faci realment fred.

4. Venir a l’escola més abrigats que de costum.

5. Apagar la calefacció al migdia i no encendre-la a la tarda si no 
és imprescindible.

6. Tancar els radiadors, si és possible, a les classes que dóna el 
sol.

7. Intentar segellar les finestres per on entra fred.

 


