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centre de suport escolar

Jornada – seminari

Eficiència energètica,
d’opció a necessitat
Dimecres, 9 d’octubre de 2013
Com sabeu, el consum energètic és una partida econòmica significativa a les escoles. Més
encara atès l’increment progressiu de les tarifes d’electricitat i gas en els darrers anys. Per aquest
motiu, des de l’any 2009, la FECC promou el treball en gestió energètica per aprofitar les
diverses vies d’estalvi econòmic que tenim al nostre abast.
Ara, a més, amb l’aparició de noves normatives d‘eficiència energètica -com el recent Decret de
certificació d’eficiència energètica dels edificis, que va entrar en vigor el passat 1 de juny-, ens
recorda la importància de la gestió energètica en els nostres centres i per això convoquem aquesta
jornada-seminari.

Destinataris
Titulars, directors generals i administradors, així com totes aquelles persones que, des de la secretaria
o l’administració de les escoles, han d’estar al corrent d’aquesta qüestió.

Programa
09.15h

Acreditació i lliurament de documentació

09.30h

Com treballar la gestió energètica als centres: les dues vies de l’estalvi
econòmic
Estalvi en preus
• Licitació energètica de llum i gas. Històric de resultats.
Estalvi en consum
• Avaluació en el temps
- Auditories energètiques. Resum de resultats
- Optimització de contractació (revisió de potència òptima)
• Avaluació contínua en el temps
- Sistemes de gestió energètica

11.30 h

Pausa - cafè

12.00 h

Desenvolupament de les millores d’estalvi
Empreses de serveis energètics: models de finançament
Normativa vigent de l’àmbit energètic
•
Diverses normatives vigents sobre instal·lacions elèctriques i de gas
•
Nou Decret 235/2013 de certificació d’eficiència energètica dels edificis

13.30 h

Precs i preguntes

14.00 h

Fi de la sessió

Ponent
Sessió a càrrec del Sr. Àngel Llopis, gerent de l’empresa d’enginyeria EDAE.

Lloc de realització
A la seu del CESEC (carrer dels Àngels, 18, 4t, de Barcelona).
A l’altra cara del full, hi trobareu un plànol de situació.

Inscripció
Cal
sol·licitar-la
a
través
del
formulari
que
trobareu
a
la
pàgina
web
http://www.escolacristiana.org
(Cliqueu a Accions Formatives, a la banda dreta de la
pàgina d’inici). En el procés d’inscripció, se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i
el password. Si no esteu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a
la banda esquerra de la plana principal). Les places són limitades i s’ocuparan per ordre
d’inscripció.
Accés directe:
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1546
Preu
Les escoles específicament abonades al Centre de Suport Escolar (CESEC), tenen dues places
gratuïtes per a participar a la jornada (tot i això, cal fer inscripció).
Per a altres persones d’escoles adherides a la FECC, cal fer una aportació per participant de 20 €.
Per a persones d’entitats no adherides a la FECC, l’import serà de 40 € per participant.
ATENCIÓ!!! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA

- Totes les targetes són vàlides
El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit
les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament.

con

- Devolucions immediates en cas de baixa
En cas de comunicar baixa dins els terminis establerts, la devolució de l’import pagat serà
immediata (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el
pagament.)

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut
El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la
persona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut.
Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer
el rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui
s’acabi fent càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent.
És un sistema totalment segur, sense que Escola Cristiana es quedi cap registre de
dades de les targetes.

Data límit d’inscripció: fins el 8 d’octubre a les 10h.
Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.
En els casos de no assistència, no es retornarà l’import.

Indicació del lloc de realització i transport públic
TREN:
- Renfe - Parada
Barcelona Plaça de
Catalunya
- FFGC - Parada
Catalunya
METRO:
Parada Universitat
(Línies 1 i 2)
Parada Catalunya
(Línies 1 i 3)
BUS: Línies: 14 – 9 – 91
– 120 (i totes les que
passen per P. Catalunya i
P. Universitat)

Col·labora:
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