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[Exclusivamente para uso académico] 

instAl·lAcions                                                     
il·luminAció                                                     

Lluminària fluorescent en suspensió (1)

Lluminària fluorescent “wall washer” (2)

Plafó LED (3)

Lluminària LED a sostre(4)

Lluminària LED a paret (4)

Lluminària de lineal incorporada a taula (5)

Projector de làmpades LED per a exteriors (6)

Lluminària LED per a exteriors de paret (7)

Lluminària LED per a exteriors de fanal (7)

Carril electrificat

1.-Lluminària fluorescent en suspensió; 
amb càrter per il·luminar l’hemisferi 
inferior.
Destinada als espais d’aula i 
administració per la correcta il·luminació 
del pla de treball.

6.-Projector de làmpades LED per a 
exteriors; instal·lació a paret o fanal.
Lluminària elevada amb un con de llum 
adequat per la correcta il·luminació dels 
camps de joc i les terrasses. També 
projectat, a l’interior, per enllumenar 
l’escenari.

2.-Lluminària fluorescent amb emissió 
“wall washer”; instal·lació en suspensió.
Oculta darrere els conductes de 
ventilació, proporciona un bany de llum 
al principal pla vertical de cada aula.

7.-Lluminària LED per a exteriors; 
instal·lació a paret o fanal.
Model de dimensions compactes per a 
l’adequada il·luminació de l’espai arbrat 
i la via semipública del cantó nord-est 
de la parcel·la.

3.-Plafó LED; amb pantalla difusora.
Col·locada en les zones comunes per a 
un major efecte de llum natural gràcies 
a la seva difusió.

4.-Lluminària LED per a sostre o paret; 
emissió lluminosa homogènia.
Per les seves dimensions i prestacions, 
es col·loquen als petits espais i als nuclis 
de comunicació vertical de l’edifici.

5.-Lluminària lineal incorporada a taula; 
versió de superfície sense marc.
Incorporada a les taules de la biblioteca 
per garantir la llum necessària per a 
l’estudi individual.

Nivells lumínics

Circulacions 
Aules i espais docents
Menjador 
Gimnàs
Aula dibuix
Laboratoris 
Despatxos administració
Cuina 
Biblioteca 
Lavabos i serveis 
Pistes esportives 

150 lux 
300 lux
200 lux
300 lux
750 lux (pissarra 300)
500 lux (pissarra 300)
500 lux
150 lux (zona treball 300)
500 lux
200 lux
200 lux

lluminàries interiors                                              lluminàries exteriors                                              

Planta baixa Planta segona

Per a mi, el confort lumínic dels espais ha estat de gran 
importància. És per això que, des del primer moment, he 
treballat en un edifici escolar amb aula i passadís. Amb la 
intenció d’aprofitar al màxim la captació de llum natural, 
he donat llibertat al gran nombre de metres quadrats de 
passadís. Un espai, que, d’altra banda, queda igualment 
ben il·luminat per convertir-se en un lloc més per al 
desenvolupament social dels alumnes.

La major part dels espais es troben il·luminats per 
elements suspesos: lluminàries lineals distribuïdes 
uniformement en planta donant més marge a la façana 
exterior; ja que aquesta rep major quantitat de llum 
natural. A les aules, a més, col·loco una altra tipologia 
de lluminària dirigida a l’espai de la pissarra.

Per als espais d’interrelació, crec adequada la utilització 
d’uns panells lluminosos. La il·luminació més difosa que 
donen, inunda l’espai d’una claror més suau i homogènia. 

En altres punts més concrets, la tipologia de lluminàries 
varia seguint la mateixa idea d’homogeneïtat i d’adequació 
a l’espai. És veritat, però, que alguns punts requereixen 
il·luminació més específica, com ara l’escenari del gimnàs 
o les taules d’estudi de la biblioteca. I d’altres, com les 
pistes poliesportives, que demanen lluminàries força 
elevades per tal d’abastir una gran superfície.


