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L'ESTUDI

En contemplar una obra, el tipus de llum té una gran influència sobre l'aspecte de la pinutra, pel que 

s'ha de tenir en compte. La llum natural permet percebre els colors amb claredad en el seu veritable 

valor. 
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CONFORT TÈRMIC

En contemplar una obra, el tipus de llum té una gran influència sobre l'aspecte de la pinutra, pel que 

s'ha de tenir en compte. La llum natural permet percebre els colors amb claredad en el seu veritable 

valor. 

COBERTA

La intervenció es basa en quatre actuacions en l'edifici existent, s'actua de forma puntual, aprofitant 

les parts en mal estat o absoletes per aconseguir el confort i la iluminació. Busca transformar l'espai 

a través de tecnicismes puntuals i discrets, posant en valor l'autenticitat material del lloc i la relació 

amb el paisatge. 

En contemplar una obra, el tipus de llum té una gran influència sobre l'aspecte de la pinutra, pel que 

s'ha de tenir en compte. La llum natural permet percebre els colors amb claredad en el seu veritable 

valor. És preferible la llum nord a través d'una finestra alta. Una llum alta evita omrbres no 

desitjades, i la il·luminació nord impedeix que la llum directa del sol dongui sobre les pintures. 

COMPROVACIÓ DELS MURS i BIGUES A CÀRREGA DE NEU
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presa internet

Lluminària linial fluorescent

Lluminària penjada regulable

Lluminària de taula

quadre elèctric

interruptor

**Els tallers han de ser 

apropiats per usos 

interdisciplinars, diferents tipus 

d'artista: connexió wifi, internet... 

celebració de seminaris, cursos 

o reunions (de 10 a 15 

persones).

Il·luminació artifical: Per tal de complementar la llum solar, es planteja una il·luminació general 

disposant d'elements que difuminin i facin uniforme la llum. Les luminàries fluorescents es grapen a les 

bigues de formigó. S'ha optat aquesta posició pensant en el moviment de peces grans amb el qual 

treballara l'artista. Es planteja dos tipus de circuit per tal que l'artista pugui regular la intensitat 

d'aquesta llum.

A part, l'artista ha de disposar de punts de llum orientables enfocades a la zona de treball. Es 

planteja una guia amb punts de llum mòbils.

EL TALLER DE L'ARTISTA O INVESTIGADOR

El treball d'un artista necessita un lloc en el que poder desenvolupar la seva obra. Un lloc a partir del 

qual es posin en acció la inspiració i el talent. El taller de cada artista és un lloc compromés, 

intimista, al que normalemnt no tenim accés i al mateix temps un espais íntim i personal, casi sagrat. 

Un taller ens transmet el procés de creació d'una obra i ens ajuda a entendre millor l'autor i el 

treball.

[ref. Un dels tallers més significatius per la història de l'art és el taller de Jackson Pollock, un graner 

ubicat en Long Island, Nova York.]

Biguetes de formigó 

birecolzada

q

Càrregues permanents (PP):     TOTAL: 15 kg/m²

Càrregues variables (neu):       TOTAL: 70 KN/m

Total càrrega/ m²

= 15 + 70 = 85 kg/m²

2/Càlcul de la càrrega lineal

q (càrrega lineal) = 85 * b 

q (càrrega lineal) = 85 * 1,2 = 102 kg/m

29.6 m·kN/m * 7= 207,20 KN·m

(q (càrrega lineal) * l²) / 8 = (1,02 * 700²) /8 = 62475 kg·cm = 624,75 kg·m =62,475 N·m

207,20 kN·m > 0,062475 kN·m RESISTEIX

Es pren com a catàleg per al càlcul: Bigueta pretensada T-189

LA CASETA DEL VILAR: RESIDÈNCIA I ESPAI DE CREACIÓ

Pfm 2017, ETSAV Natàlia Morató Avalos

18. EL MÒDUL. CONSTRUCCIÓ I

3/Comprovació del moment 

Esquema il·luminació artificial

PLANTA DETALL MÒDUL

SU: 56.76 m²

Mòdul taller
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[Exclusivamente para uso académico] 


