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CUINES SOLARS ESCOLA PIA SARRIÀ-CALASSANÇ 

 

El curs 2017-2018 hem rebut 3 cuines solars facilitades per Escoles + Sostenibles. Des 
de la Comissió de Medi Ambient de l’escola vam activar sobre elles les següents 
iniciatives: 

 

1. Muntatge i emmagatzematge. El seu muntatge, segons les instruccions del 
fabricant que indicava emprar cola per acoblar les peces, se’ns va manifestar 
poc efectiu: el plegat i desplegat dels tres mòduls posa en evidencia una 
certa feblesa de les unions a mig termini. Després de provar diverses 
alternatives, ens hem decantat per unions amb cargol, volanderes i femella. 
Les cuines queden guardades al magatzem de la Comissió, dos mòduls plegats 
i la base muntada; tenim espai suficient per no haver d’estressar el cartró de 
les bases. 

2. Posada a disposició de tota la comunitat educativa. Es va redactar un 
document explicant l’existència de les cuines solars, indicant unes breus 
instruccions, advertint de certes consideracions logístiques en el seu ús i 
convidant a experimentar amb elles abans de fer-ne un ús acadèmic. Han 
quedat a disposició de totes les etapes de l’escola. 

3. Experimentació per part de la Comissió de Medi Ambient. Un membre de la 
Comissió ha estat experimentant amb les cuines solars per poder estar a 
disposició del claustre en cas de necessitar assessorament. S’han escalfat 
menjars precuinats de casa en substitució del microones, s’ha fet bullir aigua, 
s’han cuit verdures, peix i pollastre, s’ha fos formatge i xocolata, s’ha 
mantingut aliments calents… Tot això experimentant amb diversos tipus de 
recipient (metall, plàstic, cartró i paper, de colors i volums diversos). 

4. Convit a infusions. A finals de maig, amb motiu del Dia de la Família, la festa 
major de la nostra escola, vam 
presentar públicament les 
cuines solars en un estand 
informatiu de la Comissió de 
Medi Ambient, servint infusions 
residu “zero”  (aigua d’aixeta, 
gots de vidre, sucre a granel, 
culleres de metall, marro al 
compostador, etc.) preparades 
amb aigua bullida in situ.  
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Per a propers usos amb alumnes i amb finalitats simplement divulgatives, veiem molt 
pràctic procedir a descongelar o escalfar entrepans d’esmorzar, fondre formatge o 
xocolata per consumir immediatament, i aprofitar els minuts d’espera per fer 
comentaris. 

 

 

Escola Pia Sarrià-Calassanç 
Comissió de Medi Ambient 
Barcelona, juny de 2018 

 


