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instAl·lAcions                                                     
AulAri                                                     
Centrant-nos en l’aula, dos dels aspectes més influents 
són la il·luminació i la climatització.

La majoria d’aules d’estudi concentren les obertures a la 
cara Nord-est que dóna una llum suau durant la major 
part de l’horari lectiu. Com que no és tan intensa com la 
llum provinent de sud i tenir un angle d’incidència més 
baix, la claror rebuda a l’interior és adequada per l’ús 
escolar.  La llum rebuda des de façana, es complementa 
amb una altra, més difosa, provinent de l’espai central 
vers les finestres altes i les caixes d’aula. Per poder 
regular, en major grau, el pas de llum, davant de cada 
element d’obertura se situen unes lames. Aquestes, 
s’agrupen per subaules o aules petites i es poden ajustar 
tant elèctricament com mecànicament.
Aquesta il·luminació natural que es vol aprofitar al màxim, 
ve recolzada per un grup de lluminàries fluorescents que 
asseguren una correcta i homogènia il·luminació sobre 
el pla de taula. En els espais que aquestes deixen entre 
si, es col·loquen unes illes acústiques per absorbir el so 
emès al sostre.

Pel que fa a la climatització de l’espai, l’ús de l’edifici 
ens aporta certs avantatges mentre que la localització 
més aviat al contrari. Les obertures de les aules estan 
pensades amb un sistema de microventilació. A través 
d’una posició aparentment tancada, el marc permet el 
pas d’aire exterior a l’interior de l’aula i cap al passadís. 
Ja que davant les obertures es troben les estructures de 
lames, les finestres poden obrir cap a dintre sense que hi 
hagi el risc que algú caigui.
Quant a la climatització mecànica, el sistema aigua-
aire es planteja únicament de calor. Això és tant 
per la despesa energètica de la refrigeració com per 
l’absència d’ús habitual en els mesos més càlids. Els 
conductes impulsors, dos a les aules grans, expulsen 
l’aire cap al centre de l’espai que, un cop climatitzat, 
marxa per les obertures que donen a l’espai central. El 
mecanisme general succiona l’aire d’aquest espai creant 
una diferència de pressió que assegura el moviment de 
l’aire interior. A més, d’aquesta manera, l’espai central, 
on també es pot desenvolupar la part educativa, queda 
climatitzat indirectament.
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