
Cantonada de coberta:

La làmina impermeable cobreix tota la 
superfície. Entre els llistons dels palets 
en l’espai exterior, hi entra l’aire que 
circula per l’interior de la coberta.

Càrrega tèrmica a l’hivern:

L’aportació de calor necessària a l’hivern per aconseguir una temperatura 

de 20ºC a l’interior de l’aula és de 1.514,12 kcal /h

(s’ha tingut en compte una temperatura mitjana exterior de 6ºC)

U façana Sud

U façana Est

U façana Oest

U façana Nord

U coberta

U solera

= 0,81 W/m2K

= 0,81 W/m2K

= 0,59 W/m2K

= 0,59 W/m2K

= 0,50 W/m2K

= 0,49 W/m2K

Transmitàncies:

13,80 m2  (33% 1 bala + 33% 2 bales + 33% vidre)

13,80 m2  (33% 1 bala + 33% 2 bales + 33% vidre)

13,80 m2  (33% 1 bala + 33% 2 bales + 22% vidre+ 6% sobre obertura opac + 5% sota obertura opac)

13,80 m2  (33% 1 bala + 33% 2 bales + 22% vidre+ 6% sobre obertura opac + 5% sota obertura opac)

36,00 m2

36,00 m2

la palla com a material de construcció

La palla és un subproducte resultat de la collita del gra del blat, 
composta principalment de cel·lulosa. 
La seva estructura tubular elàstica conté l’aire interior que li 
proporciona les capacitats d’aïllament tèrmic. 
Com més seca, és més difícil de ser atacada per fongs i bacteris. 
La col·locació de sondes en l’interior del mur de palla permet 
el control de la humitat i CO2. Al proposar un sistema de 
revestiment de la palla en sec, ens permet substituir parts del 
mur en casos d’extrema necessitat. 

“Por cada tonelada de cereal para comer generamos 1,5 toneladas 

de paja cada año y más del 90% se quema. Se calcula que solo 

en Alemania con la paja que sobra cada año se podrían construir 

350.000 viviendas”  

“En su producción una casa de paja consume 50 veces menos energía 

que una de hormigón” 

Rikki Nitzkin
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*1 dades de aïllament de llana d’ovella RMT-NITA

*2 dades del llibre “ casas de paja. una guia para autoconstructores - 

Rikki Nitzkin y Maren Termens”

Qtransmissió

Qventilació

= Co x Ci x U x S x (Tint - Text)

= V x Ce x D x n x (Tint - Text)

Càrrega tèrmica:

= 1.026,25 Kcal/h

= 487,87 Kcal/h

QTOTAL = ∑ Qt + ∑ Qv + ∑ Qr + ∑ Qai = 1.514,12 Kcal/h

aïllament

+

inèrcia

L’estratègia de confort que es proposa en l’aula és aïllar-ne tots els tancaments 
utilitzant recursos locals: palla i llana d’ovella. Al mateix temps, per tal de mantenir la 
temperatura interior, s’afegeix inèrcia en els tancaments interiors que regula els canvis 

de temperatura. Es proposa una ventilació creuada aprofitant la forma simètrica de 
l’aula.

Confort

cambra d’aire 

la circulació d’aire dins la coberta 

disminueix el seu escalfament

ventilació creuada

les obertures es distingeixen en dues 

parts: 

· vidre fix que permet l’entrada de 

llum

· obertura practicable opaca i aïllada 

que permet la ventilació

es contempla l’opció d’incorporar una font 

de calor central en un futur (per exemple 

una caldera de pèl·lets

Recollida de l’aigua de 

coberta en dos dels laterals

ample de 13,50cm

osb 22mm

osb 22mm

= 0,08 W/mK y 

= 0,08 W/mK y 

argila expansiva que impedeix 

l’entrada d’aigua per capil·laritat, 

permet el drenatge de possibles 

condensacions i actua com a aïllant

la inèrcia de les parets 

radia la calor interior 

acumulada

taulers de fusta 

osb 22mm

vidre fix

obertura 
practicable opaca

càrregues internes

els espais entre els muntants 

s’omplen de grava seca que 

funciona com a inèrcia 

emmagatzemant l’escalfor de les 

càrregues interiors i la radien a 

l’interior quan la temperatura 

baixa

barrera de vapor

= 0,81 W/mK y 

= 0,08 W/mK y 

vidre fix doble cambra
U=2,30 W/m2K

aïllament

es complementa l’espai de les ober-

tures amb bales de palla 

= 0,045 W/mK y 

grava 200mm
= 0,81 W/mK y 

aïllament de llana 
d’ovella a granel*1

aïllament de llana 

d’ovella a granel*1

densitat de 20 kg/m3 

gruix de 71mm     

     = 0,041 W /mK

R= 1,73 m2K/W

Les fibres absorbeixen i alliberen la 

humitat, equilibrant així l’ambient i evitant 

condensacions. És un material resistent al 

vapor d’aigua i amb tractament resistent als 

insectes

 
y 

protecció solar

Tot i el voladís, es proposa un 

sistema de persianes de bruc que 

disminueixen l’entrada dels rajos 

de sol per evitar l’escalfor a l’estiu 

o permetre realitzar activitats que 

requereixin foscor dins l’escola

entrada d’aire a la 

coberta entre els llistons 

dels palets en l’exterior

sud

la circulació d’aire dels 

espais entre muntants evita 

l’escalfament de la façana

membrana 

de polietilè: 

impermeable , 

transpirable i 

resistent als rajos UV

bales de palla*2

densitat de 100 kg/m3

gruix 1 bala de 50cm

     = 0,045 W/mK

R 2 bales= 22,22 m2K/W

R 1 bala = 11,11 m2K/W 

 y 

osb 22mm

= 0,08 W/mK y 

pas instal·lacions 

la única instal·lació proposada per a 

l’aula és l’elèctrica

L’estratègia és de mínims, entenent que tantsols 

fa falta un punt de llum i un endoll. Es proposa 

una entrada per solera portant la xarxa soterrada 

des de la formatgeria. Un cop dins l’aula, les 

instal·lacions seran vistes i portaran el punt de 

llum al centre d’aquesta.

entrada d’ instal·lacions


