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ESTUDIS PREVIS I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, ACONDICIONAMENT ACÚSTIC-TÈRMIC DEL 

CENTRE DOCENT IES MEDITERRANIA 

 

La nostra proposta pretén potenciar i promoure la rehabilitació energètica, des 

de la limitació de la demanda com a eina fonamental en la intervenció d’edificis 

existents, combinant la metodologia d’anàlisi in-situ, recollida de dades, termografies, 

simulacions amb eines informàtiques, per tal d’obtenir dades objectives a l’hora de 

crear propostes de millora que cerquin la resolució de les problemàtiques 

diagnosticades i amb aquestes es minimitzi l’impacte ambiental incrementant al 

mateix temps un estalvi energètic i econòmic, fent viable les propostes. 

 

Descripció de l’edifici  

 

L’edifici objecte d’estudi, tracta d’un centre docent de secundaria, de 24 

unitats, situat entre la riera d’Alella i la Urbanització Bell Resguard, en un terreny de 

10240 m2, en la localitat de El Masnou, província de Barcelona i concretament al carrer 

Rosa Sensat, 1. El centre escolar IES Mediterrània du 36 anys d’exercici (any construcció 

1977).  

El conjunt de l’edifici consta de 3 mòduls: 

Mòdul 1: el més gran, on s’allotgen les aules, les sales, seminaris i despatxos de 

professors, secretaria, els laboratoris, la sala d’actes i la Biblioteca. La superfície 

construïda total pertanyent a aquest mòdul es de 3831,06 m2, i la superfície útil es de 

3522,47 m2.   

Mòdul 2: Gimnàs i vestuaris.  

Mòdul 3: Cafeteria i cuina. 

Va ser construït de tal manera per poder aprofitar al màxim la il·luminació i 

ventilació natural mitjançant la seva forma i orientació, malgrat tot, la construcció 

tradicional emprada, les tècniques, procediments i sistemes resolts d’aquella època, 

avui originen greuges i disconformitats que haurem d’estudiar i solucionar de la 

manera més eficient i menys costosa possible, per així, poder assolir estàndards de baix 

consum energètic, contribuint en el propòsit comú de la reducció d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle com el CO2. 

 



 

 

Vista aèria del conjunt d’edifici escolar 

 

 

Objectius del projecte 

Amb el desig de guiar el procés de transformació cap a un centre escolar més 

sostenible, millorant la vida útil de l’edifici i el confort del usuaris, plantegem aquest 

projecte que es centrarà en:  

- Estudi previ de l’edifici i la seva tipologia constructiva, creant i actualitzant la 

documentació gràfica que fins ara era inexacta o inexistent.  

- Anàlisis dels paràmetres d’us de les instal·lacions, de consum i de demanda 

energètica.  

- Estudi dels paràmetres de confort acústic i tèrmic 

- Propostes de rehabilitació energètic, acondicionament acústic-tèrmic i 

manteniment. 



 

 

A continuació, es mostren a mode resum els punts a desenvolupar per portar a 

terme aquest projecte: 

1. Introducció 

2. Definició del projecte (Metodologia, marc normatiu), en el que 

s’especificaran els objectius assolir i la descripció general de l’edifici.  

3. FASE 0: Prediagnosi (Descripció edifici, emplaçament i geografia, 

plantejament urbanístic i dades d’edificació). Avaluació inicial (Detecció de 

disconformitats, històric d’actuacions de millores i manteniment). 

4. FASE 1: Aixecament de dades. Antecedents i documentació prèvia. Dades 

estàtiques (arquitectura, construcció, instal·lacions). Dades dinàmiques 

(seguiment del consum mitjançant aparells i factures).  

5. FASE 2: Avaluació. Procés d’avaluació, tècniques d’avaluació (in-situ, 

informatitzades). Mesures acústiques i tèrmiques. Demandes. Anàlisis de 

consums (aigua, electricitat, gas). 

6. FASE 3: Diagnòstic i línies d’actuació. Comparació amb altres escoles. Línies 

d’actuació sobre envolupant, instal·lació, gestió de recursos, gestió de 

residus.  

7. Propostes d’intervenció: acondicionament acústic, tèrmic i lumínic.  

8. Pla manteniment 

9. Conclusió / Recomanacions / Opinió personal 

10. Bibliografia 

11. Annexos (plans i memòria) 

 

Finalment, adjuntem bibliografia de la documentació, eines i fonts de les que 

disposem, tenint en compte que aquestes hauran de ser implementades degudament 

per la elaboració d’aquest TFG. Tanmateix, adjuntem un petit recull dels plànols de 

que disposem, i que corresponen a la  distribució de les plantes del mòdul 1: planta 

baixa, primera i segona.  

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 
NOTA: La bibliografía que aquí s’exposa és orientativa; en acabar el projecte 

s’exposarà amb detall totes les fonts consultades. 

 

 

NORMATIVA 

 
La normativa que es farà servir per la elaboració d’aquest projecte és la següent: 

 

· CTE-DB-HE1. Document bàsic de la Limitació de la Demanda Energètica. 

· CTE-DB-HE2. Document bàsic de Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 

· CTE-DB-HE3. Document bàsic de l’Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació 

· “ESBORRANY” Juliol 2012, CTE-DB-HE Document bàsic d’Estalvi d’Energia. 

· CTE-DB-HR. Document bàsic de Protecció vers el soroll 

· CTE-DB-HS3. Document bàsic de la Qualitat de l’aire interior 

· Decret 21/2006, del 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en elsedificis 

 

 

DOCUMENTACIÓ IES MEDIATERÀNIA: 

 

· RELACIÓ DE PLÀNOLS: Dispossem d’informació gràfica, aportada per l’Ajuntament de 

El Masnou (format paper), i de les plantes de distribució de l’edifici (format PDF), 

aportat pel mateix centre. 

· Memòria descriptiva. 

· Anexes memòria descriptiva (instal·lacions) 

· Pressupost. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 








