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COS EXTERIOR
La estreta profunditat del cos exterior permet disposar en molts casos de la doble orientació nord/sud.
Tot i que en la majoria de cassos les estances estàn orientades a sud ,  aquestes es van separant de la façana exterior 
depenent la superfície d'obertura que haguem de protegir. En consequència anem disposat ràfegs de diferents 
dimensions segons les necessitats. En les estances amb balcó disposarem unes persianes batents 
i enrollables de lames horitzontals, com a protecció solar. El reste d'estances (en la majoria dels 
casos serveis) es dibuixaràn unes finestres de proporcions horitzontals que donen una lum poc profunda pero amb un 
bon repartiment.
En la façana nord disposarem unes obertures de proporció vertical que en la majoria de casos donen llum a passadissos.

INTERIOR FÀBRICA
Per l'activitat que es porta terme a dins es tendeix a buscar una il.luminació difosa, defugint així de possibles 
radiacions directes que produeixin enlluernaments.
Es tendeix a situar els locals amb requeriments lumínic important a la part nord de l'edifici. Els forats de la façana nord 
existent que es conservarà tenen unes dimensions considerables tot i que no podràn cobrir totes les necessitats donada 
la compacitat de l'edifici. Per això es decideix situar uns lluernaris a coberta en les dues orientacions, aprofitant les 
avantatges de cadascuna d'elles. 
Les aules que necessitin un esporàdic enfosquiment disposaràn d'unes cortines de teixit ignifug revestit amb una 
resina de PVC insoluble

Les façanes est/oest es conceben com una gran superfìcie vidriada que estarà protegida amb difusors per tal de 
convertir la radiació directa en difosa, tal com lames verticals (el cas de la oest) o malles perforades 
d'acer inoxidable (el cas de la est)La façana sud ja es veura protegida per l'edifici exterior.

Els lluernaris seran finestres disposades a la coberta, que en el cas que etiguin orientades 
a sud estaran proveídes d'elements reflectors per reconduir i aprofitar la radiació i de difusors

INTERIOR FÀBRICA

En l'interior de la fàbrica s'aposta més per la incandescència 
per la calidesa que aportarà a aquest espai.(excepte el gimnàs)
Distingirem el seguents tipus:

- Projectors d'halogenur metàl.lic
En el cas del gimnàs, aportaràn una llum blanca.

- Projectors incandescents
Per focalitzar sobre possibles elements exposats

- Banyador de paret incandescent
Per remarcar els contenidors 

- Downlight pendular incandescent
Per il.luminar la zona del Bar

CONTENIDORS

Tant en la biblioteca com en les aules es busca una il.luminació homogènia 
evitant les zones de penombra.
Es proposa una il.luminació de làmpades fluorescents compactes 
i empotrades al cel-ras de consum reduit, ja que el seu ús serà continuat, i aquest 
tipus proporciona un major rendiment amb menor potencia consumida.

En el cas de l'aula taller, que és oberta en la seva part superior es proposa la mateixa 
font de llum però amb unaltre tipus de làmpada penjada de les encavallades, disposades
en la direcció d'aquestes marcant així la seva direccionalitat.

En el cas de la sala d'actes es disposaràn downlight pendular per l'absencia de cel ras.

IL.LUMINACIÓ EXTERIOR

Pr a la il.luminació exterior es té en compte dos factors, la il.luminació i indicació
del camí per als vianants sense enlluernament i la il.luminació de la fàbrica . 
Només s'ilumina un mur existent de la fàbrica, remarcant les cruixies existents,
el reste de l'edifici és entés com un element que ilumina l'exterior desde l'interior, 
no com un gran monument a il.luminar fins a l'últim detall
Per fer-ho comptem amb dos tipus de llumaneres:

- Banyador de paret 
amb lampada hal.logena incandescent tipus Parscoop per a exteriors
- Baliza 
amb làmpada d'hal.logenur metàl.lic

Degut a que el projecte inicial cobreix tota una àrea de millora urbana sera necessari ubicar Estacions 
Transformadores que convertiràn l'alta tensio en baixa, que és la que necessiten els aparells elèctrics.
En planta soterrani és on disposarem els diferents locals de comptadors.
També serà necessari la previsió de telecomunicacions per l'us donat a l'edifici.
El RITI es situarà al mateix local que els comptadors elèctrics mentre que el RITS es situarà en la planta 
tercera de l'escala, al mateix nivell de l'antena.

COS EXTERIOR

Igual que a les aules es proposa  una il.luminació de làmpades fluorescents 
compactes i empotrades al cel-ras de consum reduit, ja que el seu ús serà continuat,
i aquest tipus proporciona un major rendiment amb menor potencia consumida.

L'ascensor instal.lat es tipus KONE, ascensor elèctric que no requereix una habitació de maquinària exterior
ja que la porta incorporada a dins de la cabina.
El tipus triat té una capacitat per a 6 persones o 480Kg.
Les dimensions del forat son de 1,50 x 1,86 m. i la cabina de 1,00 x 1,25


