
planta quarta 1/100

4.1 sala d’estudi  90 m2
4.2 aula    75 m2
4.3 aula taller   65 m2
4.4 despatx formador  20 m2
4.5 serveis wc   15 m2
4.6 wc adaptat   3. 5 m2
4.7 espai instal.lacions   13 m2
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Coberta freda, ventil.lada, no transitable, lleugera, 
sobre forjat lleuger de taulell de fi brociment, 
doble capa.

- barrera de vapor
- aïllament tèrmic en cambra ventilada 12cm lla-
na de roca.
- capa superior sobre rastrells metàl.lics elevats i 
cargolats, conformant pendents fi ns a un 4%.
- taulell de fi brociment
- doble capa d’aïllament impermeabilitzant bitu-
minós.
- geotextil
- acabat de vidre reciclat esmicolat.
- protector, goteró perimetral en xapa plegada de 
zinc, cargolada a taulell.

Doble façana de vidre ventil.lada, amb fi ltre solar 
intern, accessible per manteniment.

full exterior:
mur cortina, fi xat horitzontalment a biga nivell 
forjat amb carteles cargolades, tensades verti-
calment amb rastrells. 
- vidre laminat 6+6 autonetejable a l’exterior, 
410x119cm cargolat a perfi ls horitzontals, junta 
vertical oberta, perfi l superior amb junta de neo-
prè 4cm
- cortina de malla metàl.lica teixida, diverses den-
sitats, cosida a tub d’acer galvanitzat, cotllada i 
tensada a perfi ls estructura, corredera horitzon-
tament i retraible.

full interior:
- fusteria alumini anoditzat tipus “skyframe” 
amb modulació cada 120cm, lleixes fi xes i de 
correderes cada 3 i 4 mòduls, sobre premarc 
d’acer cargolat a lloc.
- pany d’envà superior amb reixeta de ventil.lació 
practicable, aillament tèrmic, evita pont tèrmic 
entre l’interior i la cambra del mur.

Estructura metàl.lica d’acer soldat i cargolat. 
Unions complexes conformades en fàbrica, sol-
dades en obra.

- bigues horitzontals principals en HEB-600 pun-
tualment amb platabandes laterals.
- pilars princials amb HEB 600 amb platabandes 
laterals de fi ns a 20mm.
- muntants, diagonals i pilars en perfi l tubular de 
xapa conformats a ample fi xe de 200mm, can-
tells de 200 a 450mm i gruixos de xapa de 8, 12 
i 15mm.
- forjat de xapa col.laborant sobre rastells IPN 
200 i IPN 240 cada 4.20m, gruix 17+4.
- paviment acabat en formigó fresat polit, amb 
possibilitat de cobrir-lo amb paviment sintètic 
adhesiu.
- protecció contra incendis amb projectat de fi -
bres naturals tipus perlita-vermiculita amb gru-
ixos fi ns a 25mm.

Cel ras exterior

- aïllament projectat de fi bres, gruix fi ns a 18 cm
- acabat de malla metàl.lica d’acer, semitranslú-
cida 
- luminàries instal.lades al intradós.

Instal.lacions penjades vistes o semi-vistes

Fals sostre puntual de teixit metàl.lic tensat unit 
a perfi ls rigiditzadors, penjat amb cordons metàl.
lics ajustables.
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