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D’on venim?
1. Resultats del seguiment de PAES:
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• La implantació d’energies renovables 
és baixa

• Sense les renovables no es poden 
assolir  els objectius del Pacte dels 
Alcaldes



D’on venim?
2. Experiència del 50-50 a les escoles:

• Ha estat exitós. 
• Les AMPA/AFA/AFI tenien un paper menor

3. Les AMPA/AFA/AFI  acostumen a ajudar econòmicament 
les escoles en determinats projectes



D’on venim?

4. Manca informació en relació a les fotovoltaiques

Per a la transició energètica CAL:



La proposta:
A-prenem el sol

Inversió dels estalvis en mesures 
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1. Ajuntament i entitat 
inverteixen en una FV
a l’escola.

2. Els estalvis 
associats a la 
producció 
retornen a 
l’entitat i/o a 
l’escola

3. La comunicació i la vessant pedagògica , 
claus per apoderar a tota la comunitat 
educativa



Compromís de 
l’ajuntament
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2Implicació d’una
entitat o 
associació

3
Signatura d’un conveni

Redacció
del projecte
i licitació
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Execució i seguiment

6
Comunicació i 
difusió

Eina pedagògica
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Com?

Diputació de Barcelona :
• Model de conveni entre Ajuntament i entitat

• Redacció dels projectes executius

• Material de comunicació: Tríptics personalitzables, infografia, 
pàgina web (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/a-prenem-el-sol)

• Material pedagògic: taller , exposicions, activitat pedagògica 
específica (en curs)

• Reunions  per explicar el projecte a les entitats



Com?

Ajuntament:
• Preparar conveni
• Licitar i invertir
• Informar de resultats a entitat i a l’escola
• Retorn a l’entitat i/o a l’AMPA
• Reunions  per explicar el projecte a les entitats
• Sol·licitar els recursos tècnics i pedagògics a Diputació de 

Barcelona



Com?

AMPA/AFA/AFI:

• Aprovar la proposta: donar a conèixer el projecte a les 
famílies

• Invertir
• Conèixer els resultats  i ser conscients dels 

estalvis/ingressos assolits.
• Explicar resultats a les famílies



Com?

Escola:

• Consentiment al projecte
• Integrar la FV com a recurs pedagògic



Exemples
• Escola Simeó Rabasa de Martorelles

• Escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès



I què més es podria fer?

• Comunitat energètica d’entitats amb ajuntament?
• Obertura a major participació ciutadana?
• A d’altres equipaments municipals: centres esportius, 

pavellons...?
• Fer el salt a les escoles/instituts propietat de la Generalitat?

• Altres propostes.....



Moltes gràcies

Àrea d’Acció Climàtica
Diputació de Barcelona

T. 934 022 222
vendrellra@diba.cat; melcionfc@diba.cat

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/a-prenem-el-sol


