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El banc d’energia és una entitat (Associació) oberta a tothom que,
per entendre’ns fàcilment, seria equivalent al Banc dels Aliments. Així
com el Banc dels Aliments té per objectius lluitar contra el
malbaratament dels aliments i contra la fam, el banc d’energia té per
objectius:
•

lluitar contra el malbaratament de l’energia (i, per tant, contra
el Canvi Climàtic, fomentant accions d’estalvi energètic), i

•

lluitar contra la pobresa energètica, millorant les condicions
dels habitatges de les persones o famílies en situació vulnerable
per tal de fer-los energèticament menys dependents i fent un
acompanyament energètic formatiu, inversió inclosa, però no
pagant factures, que això és tasca d’urgència social que fa
l’Administració.

Navegant per la nostra web (també vostra), podreu trobar tota la
informació sobre el banc d’energia: www.bancdenergia.org
El logo del banc d’energia significa “fem-ho bé amb l’energia”, des
de tots els punts de vista.

ES MALGASTA
MOLTA ENERGIA

HI HA MOLTES FAMÍLIES
EN POBRESA ENERGÈTICA

AMB INVERSIÓ O SENSE
ES POT ESTALVIAR

CAL ANAR MÉS ENLLÀ DE
L’AJUT ASSISTENCIAL

EL CANVI CLIMÀTIC
NO ÉS CAP BROMA
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L’ACCÉS A L’ENERGIA ÉS
UNA NECESSITAT BÀSICA

Visió global però
implantació local

Solidaritat local

Territorialització
de recursos
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Descoberta
energètica
de l’aula

#estalviarpercompartir Possibilitats
a. Tallers pràctics a l’aula
b. Taller pràctic de
formació d’agents
energètics a grup
alumnes i docents
c. Material didàctic amb
activitats programades
per aplicar a l’aula

’

Inclou presentació al
Claustre i Consell Escolar, si
és el cas.

Descoberta
energètica
de l’edifici
Possibilitats
a. Visita/recorregut de
descoberta amb un
equip de persones
representants dels
principals col·lectius
b. Monitorització del
consum elèctric en
temps real
Inclou anàlisi de consums i
proposta de possibilitats de
treball extra de descoberta
pràctica i didàctica.

Acompanyament
en activitats
didàctiques i
accions de millora
Aprofitar el projecte
d’estalvi energètic per
plantejar activitats
específiques, treballs,
recerca, ...
Ajuda a presa de decisions
de caràcter tècnic per a la
progressiva optimització
energètica del centre
·

#estalviarpercompartir

Pobresa energètica

Exclusió social

Xerrada

Xerrada

Què s’entén per pobresa
energètica
Factors clau
Implicacions socials d’una
situació de pobresa energètica
Estratègies per fer-hi front
L’exemple del banc d’energia

L’exclusió: per què és un risc
social?
Diferents realitats d’exclusió
social

Estratègies i iniciatives per
abordar la problemàtica
L’exemple de Casa Dalmases
Reflexió

Reflexió

·

Electrònica digital
Sessions per:
-

#estalviarpercompartir

-

-

descobrir les bases de
l’electrònica, els sensors i la
programació de dispositius
descobrir els dispositius que
serveixen per l’anàlisi energètica
i ajuden a l’estalvi
fabricar i programar un
dispositiu per al control
energètic domèstic per a llars

Inclou sessions de preparació inicial
amb els docents responsables.

Els aparells els poden utilitzar les
famílies per fer #estalviar per
compartir o famílies en risc de
pobresa energètica.

Disseny i impressió 3D
Sessions per:
-

introduir i entendre la fabricació
digital

-

descobrir el disseny i la fabricació
amb impressores 3D

-

Fabricar la carcassa per al
dispositiu electrònic de control
energètic.

Inclou sessions de preparació inicial
amb els docents responsables.
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