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Solera Obertures Coberta
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Base de graves comprimides
e: 200mm Ø: 20mm

Làmina geotèxtil de polièster
e: 2mm

Tauler de fusta d’avet tricapa (d’encofrat reciclat)
e: 21mm
tractament per a acabat d’exterior

Tauler de fusta OSB 
e: 22mm

Fusteria de fusta de pi fixe
68mm x 68mm

Llistons de fusta longitudinals (palets)
e: 20mm

Llistons de fusta longitudinals
20mm x 72mm

Vidre fix de doble cambra d’aire
e: 30mm

Llistons de fusta transversals (palets)
e: 71mm

Aïllament de llana d’ovella a granel
e: 71mm

Rastrell de fusta de pi
50mm x 40mm
tractament per a acabat d’exterior

Làmina geotèxtil de polièster
e: 2mm

Tauler de fusta
e: 9mm
tractament per a acabat d’exterior

Làmina impermeable EPDM
2mm

Aïllament de llana d’ovella
e: 50mm

Rastrell de fusta de pi
70mm x 50mm
tractament per a acabat d’exterior

Espai ventilat

Canaló d’acer
e: 2mm

Llistons de fusta longitudinals (palets)
e: 20mm

Malla antirosegadors
suport de l’aïllament i protector als rosegadors

Llistons de fusta transversals (palets)
e: 71mm

Aïllament de llana d’ovella a granel
e: 71mm

Tauler de fusta OSB
e: 22mm

Façana
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Cèrcol perimetral de rastrells de fusta de pi
50mm x 100mm

Argila expansiva
e: 50mm

Bales de palla
350mm x 500mm x 1000mm

Làmina impermeable EPDM
2mm

Muntants de fusta de pi 
40mm x 40mm

Membrana de polietilè 
e: 1mm

Tauler de fusta OSB
e: 9mm

Cambra d’aire
e: 40mm

Grava
e: 40mm  Ø: 5mm

Barrera de vapor

Tauler de fusta d’avet tricapa (d’encofrat reciclat)
30mm x 490mm x 21mm

Tauler de fusta d’avet tricapa (d’encofrat reciclat)
e: 21mm
tractament per a acabat d’exterior
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entre els muntants i la coberta 
es deixa una separació de 3cm 
perquè els muntants no entrin 
en càrrega

el tauler de fusta sobre el cèrcol 
assegura un recolzament continu de les 
càrregues de la coberta

s’utilitzen llistons sobrants de palets 
com a suport del tauler osb superior 
creant una inclinació d’un 1,5% en la 
coberta

Inicialment es proposava una coberta vegetal totalment plana que col·laborés 

en la compressió dels murs. La sobrecàrrega de la terra i la pluja acumulada 

suposava una fletxa de la coberta excessiva. 

Inicialment es proposava una fonamentació de murs de gabions plens de 

graves seguint amb l’estructura muraria de la palla. La modulació dels gabions 

coincidia amb la de la palla però les sobrecàrregues d’ús de l’aula requerien 

uns punts de suport centrals.

coberta

opcions descartades

fonaments

Per això, s’ha optat per una coberta plana amb un mínim pendent (1,5%) 

que compensa la possible fletxa de la coberta assegurant la recollida d’aigües 

pluvials als laterals. 

Degut a l’elevat cost econòmic dels gabions, s’ha optat per un llit de graves de 

20cm en la totalitat de la solera.

la coberta ventila a través dels espais 
entre llistons dels palets del voladís de 
coberta per reduir l’escalfament de la 
coberta

l’argila expansiva omple el buit entre 
l’estructura dels cèrcols funcionant 
com a aïllament i drenant

exterior

interior

s’omplen els bits entre els muntants 
amb grava que proporciona una petita 
inèrcia a l’interior

protecció solar regulable de 
persianes de bruc

els premarcs de fusta 
no carreguen el pes de 
la coberta, funcionen 
independentment ja que 
el cèrcol superior és el que 
reparteix la càrrega entre els 
quatre murs

membrana de polietilè exterior: 
· impermeable i transpirable. 
· resistent a la intempèrie 
· resistent als rajos UV
· resistent al trencament i al vent
· resistent a -30º i +70º
· vora reforçada amb cinta PVC

(Konak i Serge Ferrari)
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Detalls constructius

secció
escala 1/10

planta
escala 1/10

Obertures:
Les obertures de vidre fix estan compostes per 
una estructura de taulers de fusta. Aquesta 
estructura s’omple de palla en el pla exterior i 
es tanca amb un altre tauler, i en el pla interior 
proporciona un espai d’emmagatzematge.

l’olor de menta ajuda a 
mantenir els rosegadors 
allunyats de la construcció


