
PROTECCIÓ CONTRE INCENDIS

Descripció de la instal·lació:
Compliment del DOCUMENT BÀSIC de SI. Seguretat en cas d’incendi. Document 
especific per a edificis d’ús docent.

Resistencia al foc:
Els elements estructurals tindràn una resistència R-60 ja que l’edifici no sobrepassa 
l’alçada de 15 metres.
Les parets mitjeres o que limiten amb altres edificis seràn EI-120.
No cal sectoritzar l’edifici ja que en la major part de l’edifici només hi ha una planta 
i la part que te una primera planta és de risc mínim.
Els locals de RISC ESPECIAL ALT com la cuina i la sala de maquines per a climatit-
zació, tindràn unes caracteristiques de resistència al foc més estrictes  (CTE).

Evaquació
L’espai exterior segur ha de tenir una superficie > 0,5 m2 /persona que en el cas en 
questió equival a 100m2.

La distància màxima dels recorreguts fins a una sortida serà de 30m interiors  i 75m 
en espais a l’aire lliure sense risc d’incendis. Els passadissos, escales, rampes i 
portes dels espais comuns de l’edifici han de tenir una amplada mínima de 1 m.
S’assenyalaràn les sortides, les sortides d’emergència i els recorreguts, davant les 
sortides i en els canvis de direcció. Els senyals seràn visibles en cas de fallada del 
subministrament d’il·luminació normal per fotoluminesència.
Hi haurà enllumenat d’emergència en tots els recorreguts d’evacuació i en tots els 
locals d’ocupació superior a 100 persones.
Totes les portes s’obren en el sentit de l’evaciació exeptuant les dels recintes 
d’ocupació menor a 50 persones, com ara aules i despatxos.

Equipament d’extició
L’edifici està dotat d’un sistema de detecció d’incendis per fums i un sistema 
d’alarma ja que sobrepassa els 5000m2 de superficie construida. Els locals de risc 
alt, la cuina i la sala de màquines tindràn una instal·lació automàtica d’extinció.
L’edifici tindrà un hidrant exterior a menys de 100 metres i dues boques d’incendis 
equipades. També s’instal·laran extintors protegits cada 15 metres de recorregut i 
dos extintors en els locals de alt risc.  
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ESCOLA CIUTAT ESCOLA 11 INSTAL·LACIONS / E 1.750

VENTILACIÓ
Com ja hem comentat, per tal de que la climatització per terra radiant tingui un 
bon rendiment, és molt important gaudir d’un bon sistema de ventilació, tant per 
generar moviment d’aire com per controlar els nivells d’humitat interior i evitar així 
condensacions.

El sistema de ventilació constarà de 4 branques. Cada una d’aquestes branques 
estarà conectada a l’exterior atraves d’un intercanviador de calor amb by pass per 
tal de poder gaudir de free colling si fos convenient. La distribució serà atraves d’un 
ramal principal que transcorrera pel falç sostre dels espais de circulació, d’aquest 
ramal sortiràn els conductes individuals per a cada local. Així evitem la conducció 
de soroll d’una aula l’altre.

Estalvi energètic per DCV
Demanda controlada de la ventilació

Dies amb ventilació:
36 setmanes x 5 dies/setmana = 180 dies lectius

Dies amb climatització (4 mesos calefacció i 4 mesos refrigeració)
4 mesos x 4 setmanes/mes x 5 dies/setmana = 80 dies
Dos periodes de 4 mesos = 2 x 80 =160 dies

Podem dividir l’escola en tres zones segons els horaris d’ús que tenen:
AULES de 9-13 i de 15-17 =6h/dia
ADMINISTRACIÓ de 8-14 i de 15-19 = 10h/dia
MENJADOR = 2h/dia
CUINA = 6h/dia 

Controlant les hores d’encesa del sistema de ventilacó en els diferents espais de 
l’edifici s’aconsegueix un gran estalvi energètic, per part de l’electricitat que fan ser-
vir els ventiladors com per part de la climatització. Si a més a més complementem 
aquest sistema amb un altre sistema d’encesa per control de la qualitat de l’aire 
segons paràmetres de temperatura i humitat, obtindrem encara millor rendiment. 
Aquest últim sistema s’acostuma a utilitzar en locals d’alta ocupació, però jo penso 
que en el nostre proporcionaria un gran estalvi ja que la gran majoria dels espais 
gaudeixen d’una bona ventilació natural controlable manualment per part dels usu-
aris segons les seves necessitats.

Gràfiques d’ocupació dels diferents usos de l’edifici:

Recuperador de calor

Calcul aproximat del cabal de ventilació:
Qv = V (m3/h·p) · nº persones
nº persones = 225 alumnes + 20 professors + 20 altres serveis = 265 persones
   V = 45 m3/h·p (aulas = 840 m2)
       28,8 m3/h·p (la resta de l’edifici =2560 m2)
   V = 32,73 m3/h·p 
Qv = 8673.45 m3/h  4 recuperadors de 2500m3/h 
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CUINA-MENJADOR

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ (cicle d’hivern)
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PREDIMENCIONAT SISTEMA GEOTÈRMIC

Descripció de la instal·lació
Per a la climatització de l’escola hem pensat en un sistema de terra radiant, sistema 
que requereix temperatures menys extremes per al confort, molt adequat per a una font 
d’energia com la geotèrmia que no obte temperatures massa altes.

El terra radiant és un sistema que funciona molt bé com a calefacció ja que emet color 
a terra i ella mateixa va pujant. A l’estiu el fincionament no ‘es tan idoni ja que les 
temperatures fresques queda a la part baixa i a més es poden produir condensacions a 
la superficie del paviment.És per això que cal complementar el sistema amb una bona 
ventilació. Tot i així cal tenir en compte que durant els mesos de més calor el CEIP està 
fora d’ús.
D’altre banda, la intal·lació per terra radiant és dividira en tres anells independents per 
tal de poder zonificar la climatització segons diversos usos del centre. Per les exigèn-
cies de la distribució, en alguns casos l’anell tindrà un sub anell, per poder independit-
zar climàticament algunes arees dins la zona.
 

Característiques instal·lació climatització amb geotèrmica:
 - 100 sondes verticals
 - Dipòsit d’inèrcia per a climatització
 - Bomba de calor geotèrmica reversible (cicle d’estiu, refrigeració i cicle 
d’hivern, calefacció)
 
Protocol d’encesa per instal·lar paviment de microciment

Per instal·lar microciment, la base ha d’estar ben seca (màxim 5% d’ humitat). Només 
ho aconseguirem engegant la calefacció previament. Si és un edifici nou cal esperar 21 
dies des de l’abocament del morter . Cal presentar un protocol d’encesa; Posar en mar-
cha el sistema de calefacció per terra radiant dues setmane savans de la col·locació del 
paviment, incrementar la temperatura de la caldera gradualment 5º cada dia fins a 50ºC.

Apagar la calefacció per complet 48h avans de la instal·lació.temp. màx terra 18°C). 
Despres de la instal·lació cal esperar 48 horas avans d’engegar la calefacció, de forma 
gradual (+5°C cada día).

La temperatura de contacto máxima permitida del revestimiento es de 25°C. La tempera-
tura máxima del agua caliente es de 50°C.

Cambiar sempre la temperatura de forma gradual a l’inici i fi de les estacions per evitar 
esquerdes per dilatació en el paviment. Cal mantenir una humitat relativament alta de 
l’ambient.


