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LLEGENDA SECCIÓ CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL AULA

ESTRUCTURA

E1. Formigó de neteja, e: 10cm
E2. Sabata de fonamentació de murets del forjat sanitari,  
90x60cm
E3. Muret de formigó armat, e: 30cm
E4. Imprimació bituminosa (trasdós de mur)
E5. Junta formigonat
E6. Formigó de neteja, e: 10cm sobre terreny compactat
E7. Mòduls (cassetons) de plàstic de polipropilè reciclat per 
a formació de l’espai airejat del forjat sanitari, h: 57cm
E8. Capa de compressió e: 5cm
E9. Forjat de llosa massissa de formigó armat, e: 30cm
E10. Biga d’acer perfi l IPE 270
E11: Biga d’acer perfi l HEB 
E12: Corretja d’acer perfi l IPN 100

PAVIMENTS EXTERIORS

PE1. Terreny natural compactat al 95% de P.M. 
PE2. Sub-base Tot-U artifi cial, e: 25cm compactat al 95% del 
P.M.
PE3. Base drenant ToT-U artifi cial, e: 20cm compactat al 98% 
del P.M.
PE4. Capa de pendents sobre capa de formigó, e: 20cm
PE5. Impermeabilització de lamina de polietilè
PE6. Feltre sintètic geotextil de poliester (antipunxonament)
PE7. Morter de ciment, e: 2cm
PE8. Paviment de lloses de formigó 70x70x3cm
PE9. Formigó de neteja
PE10. Junta de paviment amb massilla de poliuretà
PE11. Canal i reixa de recollida d’aigua de fosa U-200 de Fà-
bregas
PE12. Planxa d’acer galvanitzat, e: 2mm, plegada segons detall
PE13. Perfi l tubular d’acer galvanitzat, d: 8cm, valla tobazo 
de Dixinox
PE14. Substrat fèrtil, e: 30cm
PE15. Bloc prefabricat de formigó 40x20x15cm
PE16. Plot regulable
PE17. Paviment formigó armat, e: 20cm
PE18. Sòcol de bloc prefabricat de formigó 40x20x6cm

TANCAMENTS EXTERIORS

TE1. Malla expandida d’acer IMT-50 de Colmallas, fi xada mecan-
icament.
TE2. Travesser tubular rectangular d’acer 60x40x2mm
TE3. Làmina paravent i protecció de l’aillament
TE4. Subestructura d’acer galvanitzat de 45mm i e: 0,6mm
TE5. Aïllament fonoabsorvent de feltres de llana de roca e: 
40mm
TE6. Placa de guix laminat e: 15mm
TE7. Placa de guix laminat acabat de pintura blanca
TE8. Fusteria d’alumini, amb ruptura de pont tèrmic, tipus MX 
Contratapa puntual de Technal
TE9. Vidre doble amb càmara 8/15/8 baix emissiu
TE10. Furteria d’alumini, amb ruptura de pont tèrmic, tipus 
MX Contratapa puntual, fulla batent, de Technal
TE11. Panell GRC tipus Sandwich e: 1+8+1cm
TE12. Fixació en “L” d’acer inoxidable de doble trau-colis
TE13. Rail d’ancoratge de gravetat tipus Halfen o similar
TE14. Rail d’ancoratge antibolcada tipus Halfen o similar
TE15. Junta sellat de goma
TE16. Bloc prefabricat de formigó 40x20x15cm massissat amb 
morter de ciment
TE17. Armaura d’ampit de coberta
TE18. Tarima sintètica Geopack de Neoture anclada mecanica-
ment, 150x2mm
TE19. Porticó batent horitzontal de malla expandida d’acer 
IMT-50 amb subestructura metàl·lica
TE20. Furteria corredera d’alumini, amb ruptura de pont tèr-
mic, tipus Saphir GXI de Technal
TE21. Anclatge del marc tubular del panells GRC al forjat
TE22. Premarc tubular d’alumini 60x25mm
TE23. Fusteria batent horitzontal, amb ruptura de pont tèr-
mic, tipus Saphir FXI de Technal
TE24. Pletina d’acer galvanitzat plegada segons detall
TE25. Xapa grecada Hacierba 8/100 d’Acelormittal
TE26. Feltres de llana de roca, e: 100mm
TE27. Safata d’acer gama Trapeza d’Acelormittal de 600mm
TE28. Subestructura d’acer galvanitzat plegada segons detall
TE29. Il·luminàries Celino LED de Philips 1220x70x88mm
TE30. Caneló de desaïgua d’acer galvanitzat plegat segons de-
tall
TE31. Pantalla solar guiada per cables (motoritzada) de BEC.

COBERTA

C1. Safates d’acer Lokzip d’Arval de 500mm, clipades enrte si
C2. Impermeabilització de làmina de polietilè
C3. Feltres de llana de roca e: 12cm
C4. Planxa grecada Hacierba 25/175 d’Acelormittal
C5. Lluernari recte d’obertura automatica de Velux 120x120cm, 
amb vidre de doble càmara 8/15/8 baix emissiu translúcid. 
C6. Premarc d’acer perfi l tubular rectangular
C7. Planxa d’acer galvanitzat e: 2mm, plegada segons detall
C8. Tarima sintètica Geopack de Neoture anclada mecanicament, 
150x2mm
C9. Rastrell d’acer galvanitzat e: 2,5mm
C10. Aïllament de coberta apte per a intempèrie, e: 6cm
C11. Impermeabilització de làmina de polietilè
C12. Capa de pendents de formigó cel·lular

INTERIORS

I1. Sòcol continu format amb el mateix paviment de linòleum
I2. x2 placa de guix laminat e: 15mm
I3. Subestructura d’acer galvanitzat de 45mm i e: 0,6mm
I4. Feltres de llana de roca e: 40mm
I5. Aïllament acústic a soroll d’impacte
I6. Morter de perlita de ciment de regulació, e: 4cm
I7. Paviment de linòleum en rotlle de 15mm, col·locat amb ad-
hesiu
acrílic de dispersió acuosa i soldat en calent amb cordó 
cel·lular
I8. Fals sostre supès, amb aïllament fonoabsorvent i plaques 
de cartró guix microperforades i subestructura d’acer galvan-
itzat
I9. Ampit de fusta tractada
I10. Porta plegable d’acer galvanitzat tipus Slid Fold de 
Klein
I11. Barana d’acer inoxidable

DETALL 02

DETALL 01

SECCIÓ HORITZONTAL

TIPOLOGIA DE FAÇANA

La façana de les aules polivalents i teòriques es  
composa per una pell exterior de panells sand-
wich de formigó GRC (formigó armat amb fi bra de 
vidre) ancorats directament als forjats. Els pan-
ells tenen un gruix total de 10cm: 1cm de formigó 
projectat en cada banda i 8cm d’aïllament.

Aquest sistema prefabricat, facilita una con-
strucció molt ràpida dels paraments verticals ex-
terior i redueix la mà d’obra. 

Juntament amb la malla expandida d’acer, aquest 
panells GRC donen un aspecte industrial a l’edifi ci 
pretesament buscat, convertint a l’escola en una 
verdadera fàbrica d’art.

Ajuntament Quintanar del rey, Cuenca
Los Bermejales, Sevilla
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