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9.2# CONFORTLLUMSO
Il·luminació natural

Els mòduls de l'edifici s'han estructurat de manera que
totes les peces gaudeixen d'il·luminació natural.
S'ha buscat una bona orientació per a les aules de la
llar d'infants amb entrada del sol a l'hivern gràcies a la
separació dels patis de lleure que hi ha davant de totes
elles. Per protegirse del sol a l'estiu s'ha incorporat una
estructura de cablejat d'acer amb emparrat que dona
ombra l'estiu i deixa passar el sol a l'hivern. Tant les
aules com la sala d'usos múltiples diposen d'una
clarabioa que potencia l'entrada de llum natural, fent
innecessària l'encesa de llum artificial fins ben entrada
la tarda. La resta de peces diposen d'una doble pell
que deixa passar la llum però que protegeix de
l'exterior ja que les finestres estan a nivell dels vianants
que passen per la plaça.

A la bilbioteca també s'ha buscat l'entrada de llum
natural a totes les zones. En planta baixa s'aconseguiex
a través dels patis i a més, a la sala polivalent s'ha
incorporat una clarabioa que permet l'entrada de llum
i manté la privacitat. Per iluminar la part central de la
bilbioteca en planta primera s'han disposat dues tires
de clarabioes que donen llum de manera homogènea
a l'espai a través d'una doble pell de vidre i
policarbonat.

Il·luminació artificial

Per iluminar els espais de treball i lectura de la
biblioteca s'han disposat llums continus integrats al fals
sostre de lames d'OSB o bé al fals sostre continu de
plaques cartró-guix. A les zones d'estada i vestíbuls
s'han incorporat llums puntuals distribuits de manera
homogènea. Als espais d'ús continu, com la sala
polivalent, sala d'exposicions i aules s'han col·locat
llums del tipus campana ja que en aquestes zones no
hi ha fals sostre.
A la llar d'infants s'ha seguit la mateixa filosofia,
disposant campanes als espais grans d'aules i sala de
jocs i llums tipus downlights encastats en fals sostre als
espais de servei.

L'edifici de nit projecta llum a l'exterior a través d'uns
banyadors de pared disposats estratègicament per
il·luminar les clarabioes de policarbonat i fer la seva
funció urbana de llanterna.
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