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ALÇAT CARRER PROVENÇA (Nord-oest)

E:1/200 a DIN A1
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gener 11 Carina Ibañez Vidal tribunal 4

Equipaments públics a l'esquerra de l'eixample de Barcelona ALÇATS I 110 1 2

ALÇAT CARRER CASANOVA (Nord-Est)

FAÇANES

Hi ha dos tipus de façanes segons el programa:

-HABITATGES_ Juga amb la inèrcia perquè hi ha activitat durant les 24h del dia.
Façana ventil·lada tipus 1:

ceràmica + càmara d'aire ventilada + aïllament + maó 

HIVERN
1. Els rajos de sol escalfen els forjats a través de les 
finestres
2. El calor s'emmagatzema a les parets de maó i forjats
3. ...i es distribueix lentament per l'habitatge durant la nit
4. Les parets i els forjats retenen la calor en el interior de 
l'habitatge

ESTIU
1. Els ràfegs de les obertures controlen s'incidència 
dels rajos de sol
2. Desapareix l'acció passiva de captació per part 
dels forjats i les parets
3. La inèrcia tèrmica dels forjats se suma al confort 
de l'estiu
4. Les parets de maó mantenen la calor en el 
exterior i guarden la frescor de l'interior
5. La ventilació creuada + efecte xemeneia que produeix els patis de les zones 
comunes fan que les corrents d'aire refredin els forjats i parets no deixen que s'escalfin

-BIBLIOTECA I LLAR D'INFANTS_ Juga amb poca inèrcia perquè hi ha activitat parcial
Façana ventil·lada tipus 2: 

pedra + càmara d'aire + aïllament + panell Sandwitch exterior 

HIVERN
1. Les lamel·les a sud no deixen incidir els rajos 
de sol directame
2. En obertures sense lamel·les i lluernaris 
deixen incidir els rajos de sol i s'escalfa el 
clima interior 
2. Desapareix l'acció passiva de captació i 
emmagatzematge de les parets
3. ...i durant la nit no hi ha distribució de calor 
perquè no s'hi ha hagut emmagatzematge 
previ 
4. L'aïllament de les parets i els forjats retenen 
la calor en l'interior durant el dia

ESTIU
1. Els ràfegs de les obertures i lamel·les 
controlen s'incidènci dels rajos de sol
2. Desapareix la possible acció passiva de 
captació per par dels forjats
4. L'aïllament de les parets mantenen la 
calor en elexterior i guarden la frescor de 
l'interior
5. La ventilació creuada fan que les corrents
d'aire refredin el clima
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