Fostering Energy Efficiency and
BehAvioural Change through ICT.
QUÈ ÉS EL FEEdBACk?
És un projecte europeu que desenvolupa, integra i posa a
prova aplicacions TIC d’energia. El seu objectiu és:
▪ Estimular l'eficiència energètica a través del canvi de
comportament i la participació dels usuaris;
▪ Comprendre i empatitzar amb els interessos i necessitats
de l'usuari;
▪ Fomentar la consciència en l’estalvi energètic.

COM ES MOTIVA AQUEST CANVI?

Involucra’t en
l'eficiència
energètica
intel·ligent a
través de la
gamificació.

ApS

zukunft
ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, S.L.

▪ Plataforma de Gamificació;
▪ Monitoratge d’energia i confort;
▪ Noves solucions TIC + anàlisi de dades;
▪ Nous models de negoci.

PILOTS DEMOSTRATIUS.
Porto - Portugal
Oficines
Clima oceànic

Barcelona - Espanya
Equipaments públics
Clima mediterrani

Lippe - Alemanya
Habitatges
Clima continental

Amb la col·laboració de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Aquest projecte ha rebut finançament del programa
de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió
Europea en el marc de l'acord de subvenció Nº
768.935.

Barcelona

EL PILOT DEL PRAT - BARCELONA.
Jugant per promoure l'eficiència energètica intel·ligent
en 10 edificis públics d’El Prat de Llobregat.

ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DE
BARCELONA.

PLATAFORMA DE GAMIFICACIÓ.

Per promoure el canvi de comportament.

Esportiu
▪ Centre esportiu Sagnier
▪ Centre esportiu Estruch

ESTALVI D'ENERGIA
12%.

Beginner Level

COMPORTAMENT:
70% dels usuaris
registrats a la plataforma
de gamificació.
Freqüència d'entrada
mitjana de 3 cops per
setmana.

Educació
▪ Escola d’adults Terra
Baixa
▪ Escola d’oficis Delta del
Llobregat

Cultura
▪ Centre cultural Cèntric
▪ Centre cultural La Capsa
▪ Centre Cívic Jardins de
la Pau

Oficines
▪ Oficines, c/ Centre 26-30
▪ Oficines c/Major 2-4
▪ Oficines del Centre de
Promoció Econòmica

MONITORATGE ENERGÈTIC I DE CONFORT.
MESURADORS:
▪ Electricitat, gas i aigua.
▪ Aire acondicionat i il·luminació.
SENSORS:
▪ Temperatura i humitat.
▪ Concentració de CO2.

about
www.feedback-project.eu

Interfície interactiva i
fàcil d’utilitzar

Desafiaments
entre seus
companys i
col·legues

Missatges
personalitzats i
consells

Premis a les
millors
actuacions
periòdiques

Jocs interessants i
qüestionaris

Compartint
resultats a les
xarxes socials

CONFORT:
80% d'usuaris satisfets
amb els nivells de
temperatura i d'humitat
interior.

QUALITAT DE L'AIRE
INTERIOR:
CO2: 1000-1200 ppm en
el 95% de les zones
ocupades.

Panells de
rendiment i
gràfics

PERQUÈ HI HAURIA DE PARTICIPAR?
▪ Per divertir-se mentre aprèn com reduir el consum
d'energia i fins i tot com reduir les seves factures d'energia
de la llar.
▪ Per ajudar-nos a entendre les seves necessitats com a
usuaris dels edificis públics.
▪ Per contribuir a la millora de rendiment dels edificis
públics.
▪ Per formar part d'un projecte europeu innovador.

POSAR-SE EN CONTACTE.
www.feedback-project.eu
info@feedback-project.eu
www.facebook.com/feedbackh2020
https://twitter.com/FEEdBACkH2020
https://www.linkedin.com/company/feedback-project/

