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ENERGITZACIÓ, pati central de l’escola

:: La Nau central es cobreix amb policarbonats amb la finalitat d’aconseguir un ‘espai intermedi’, 
bioclimatiztat, que permet millorar l’eficiència energètica de l’edifici i que aporta a l’escola 
340m² d’espais col·lectius.
:: Gran potencial d’ús de la Nau com a espai d’esdeveniments socials 

Conceptes
:: Reduir el factor de forma sense perdre qualitats d’espai i llum, mitjançant la cobertura de la 

Nau amb policarbonats, 

:: Reducció del 70% de la demanda de clima. La millor temperatura interior de la Nau (4 i 8ºC per 

sobre de la temperatura exterior) redueix directament la demanda de clima en l’escola. 

:: 340m² d’espai bioclimàtic intermedi en condicions pràcticament de confort (10-20ºC).

:: Reduir la conductivitat tèrmica de tot l’envolupant: coberta, façanes, soleres, acristallaments.

:: Minimitzar ponts tèrmics.

:: Renovacions d’aire a través de l’atri que fa la funció equivalent a un recuperador de

calor del 70%.

:: Ventilació creuada en tota l’escola, sense tenir un contrast brusc de Tº.

Major diferència de temperatures entre tots dos costats del parament 

=

Major velocitat de transmissió de calor de l’interior a l’exterior 

=

Major pèrdua

=

Major compensació KWH actius

Menor diferència de temperatures entre tots dos costats del parament 

=

Menor velocitat de transmissió de calor de l’interior a l’exterior 

=

Menor pèrdua

=

Menor compensació KWh actius

La subdivisió de l’espai interior aumenta més l’eficiència del sistema, ja que el 

volum d’ocupació, que aprofita la radiació directa, és l’únic que rep aportacions 

actives de KWh.

Principis passius de reenergitzacó ESTIU
+ ventilació Creuada

+ inèrcia del terreny

+ inèrcia de les parets muràries

+ zona porxada fresca durant l’estiu

+ coberta lleugera amb cambra d’aire

+ malla d’ombreig plegable

+ protecció solar Sud: porxo i cortines enrotllables

MINIMITZACIÓ DE LA PÈRDUA DE CALOR A TRAVÉS DE LA FAÇANA
:: Edifici amb una façana amb gran inèrcia tèrmica i amb aïllant en tot envolvent. 
:: Aïllant tèrmic amb un valor de U baix.
:: Creació de l’atri, que funciona com a zona d’amortigüació tèrmica.

MINIMITZACIÓ DE LA PÈRDUA DE CALOR PER VENTILACIÓ
:: Pre-calentament de l’aportació d’aire no viciat a l’hivern, mitjançant 
intercanviadors de calor.

PROTECCIÓ SOLAR A L’ESTIU
:: Protecció solar flexible, mitjançant una malla d’ombreig plegable, en el pati central 
de l’escola.
:: Protecció solar flexible davant les aules i tallers que s’obren a sud, així a l’hivern es 
pot afavorir de l’incidència de la radiació solar.
:: Pre-refredament de l’aportació d’aire calent  no viciat a l’estiu, mitjançant 
intercanviadors de calor.
:: Coberta tipus sandwich, on es manté una zona de cambra d’aire que ajuda a tenir 
més capacitat tèrmica.
:: Capacitat tèrmica dels elements estructurals

CONTROL CLIMÀTIC A TRAVÉS DEL PATI DE L’ESCOLA
:: Ventilació natural creuada a través de les finestres i renovacions d’aire per 
sobrepressió cap al pati, mitjançant medis de convecció natural.

OPTIMITZACIÓ DE L’IL·LUMINACIÓ NATURAL
:: Els patis ajuden a realitzar plantes poc profundes, i són fonts de llum natural.
:: Incorporació de llum natural a l’interior, en part gràcies a l’ús de superfícies 
reflectants, i el maó pintat de blanc.

MESURES ECOLÒGIQUES ADDICIONALS
:: Coberta  no transitable amb el maó maxacat reutilitzat de les edificacions 
enderrocades.
:: Captació i emmagatzematge de l’aigua de pluvial, i reutilització per incendis, per 
les cisternes del WC i per sistemes de reg.
:: Utilització com a font d’energia, sistema geotèrmic tot aprofitant les Tº del subsòl.

Principis passius de reenergitzacó HIVERN
+bona orentació/ ill·luminació natural

+ espai climatitzat/ no climatitzat

+ embolcall d’aïllament

+ inèrcia del terreny

+ inèrcia de les parets muràries

+ menys perímetre de façana per pèrdues per transmisió 

+ coberta lleugera amb cambra d’aire

- molt humit degut a la seva topografia i al seu alt índex de pluja
- hiverns freds, t emperatura entre 5-8 ºC
- estius suaus, temperatura entre 18-21 ºC
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