
Secció constructiva

Llegenda elements constructius
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SECCIÓ FUGADA CONSTRUCTIVA E 1-80
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1. Coberta a dues aigües de teula àrab suportada per encavallades 
de fusta
2. Mur estructural de fàbrica de maó de 60cm de gruix
3. Forjat de fusta de 50cm de gruix, conformat per biga de fusta mas-
sissa de 30x30cm, biguetes de 7x12cm i planxes de 3cm de gruix
4. Façana d’enfoscat i pintat vermell i blanc, amb decoracions de rajo-
la ceràmica i motllures ceràmiques
5. Estructura de la Sitja: conjunt de 29 dipòsits de gra de 20m d’alça-
da. Els dipòsits tenen una forma octogonal de 4m de llum. Aquestes 
són de formigó de 25cm de gruix. A l’inferior la sitja acaba en un pilar 
de formigó armat d’1m de diàmetre. 
6. Volta ceràmica de mocador de 10x10m de 12 cm de gruix, de 3 
capes.
7. Encavallada metàl·lica de 10m de llarg col·locada només en un 
sentit de la volta.
8. Cables metàl·lics que actuen com a tirants. Encastats entre l’enca-
vallada i la volta i col·locats perpendicularment a l’encavallada. Cada 
mòdul té 4 tirants.
9. Mur de fàbrica de maó de 60cm de gruix rematat en la part superior 
per una cornissa també de maó.

1. Ascensor de vidre amb estructura metàl·lica de suport.
2. Escala d’estructura metàl·lica i esglaons sense contrapetja que per-
meten el desnivell d’1,3m
3. Triple espai d’accés a la recepció i a la cafeteria, aprofitant el forat 
d’una antiga sitja.
4. Forjat de formigó de 20cm de gruix amb terra radiant.
5. Biblioteca, espai de consulta
6. Mur separador de les aules taller. Armari equipat amb piques, arma-
ris i sistema de climatització. 3m d’altura.
7. Estructura de caixes. Pòrtics de 7,2m de llum cada 1,2m. Els aca-
bats exteriors són de xapa de fusta,excepte en els punts on hi apareix 
policarbonat per permetre l’entrada de llum natural.
8. Lluernari prefabricat metàl·lic de 2x2mx3m d’altura de vidre trans-
lúcid per tal que arribi llum difosa. Té un mecanisme d’obertura per a 
poder ventilar.
9. Mur practicable de fusta de 3m d’alt. subjectat per una viga de fusta 
recolzada sobre pilars de fusta..Els següents 2 m són lamel·les de vi-
dre mecanitzades per permetre el pas de la ventilació en l’espai comú.
10. Trasdosat de la façana principal mutjançant fusta. El trasdosat 
conté l’estructura de la finestra.
11. Forjat de formigó  de e=30cm.
12. Mòdul estructural de fusta.
13. Pèrgoles textils per controlar la radiació solar directa en l’interior 
dels espais comuns.
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