
04. Unions dels palets

13. Completar el mur

23. Taulers de coberta

08. Cèrcol inferior

14. Cèrcol superior

29. Muntants interiors

02. Llit de graves

10. Arrencada del mur

18. Coberta de palets

06. Tarima exterior

15. Flejes

26. Premarcs de les obertures

03. Solera de palets

11. Grapes

20. Taulers de sostre inferior

07. Paviment interior

16. Taulers de cèrcol

27. Muntants exteriors

05. Aïllament

12. Estaques

22. Llistons de pendent

09. Guies pel mur

17. Puntals

31. Graves d’inèrcia

la realitat del projecte

L’aula és un projecte que contempla la realitat de la seva construcció amb la intenció de 
desenvolupar-lo i engegar l’escola en el proper any. És per això, que es dissenya des de la 
condició d’una autoconstrucció duta a terme pels mateixos masovers i un grup d’estudiants 
que en vulguin participar. 
La construcció d’aquesta aula requereix d’una llicència d’obra. Un cop finalitzat el termini 
acadèmic, es redactaran els documents per a obtenir la llicència i es revisaran aquells aspectes 
més conflictius per tal de fer possible la seva construcció. 

Al mateix temps, la collita del blat d’aquest juliol, produirà les bales necessaries per a la 
construcció de l’aula.

Aula
MArq 16 - 17   |   ETSAV

tutors: Núria Salvadó + Roger Tudó

meri mensa + aina santanach
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Procés constructiu

Làmina impermeable

Làmina separadora

Taulers d’osb

Llistons de fusta de suport

Palets de fusta

Taulers d’osb

Taulers de fusta d’encofrat reciclat

Cèrcol superior de fusta

Premarcs de taulers d’encofrat reciclat

Taulers d’osb

Tela

Solera de grava

Palets de fusta

Muntats de fusta

01 - 05. Solera

Sobre la fonamentació d’un llit de graves, es 
construeix el forjat de palets. Prèviament, s’han 
forrat els palets per la part de sota amb la malla 
antirosegadors. Els palets s’uneixen entre si amb els 
rastrells i llistons de fusta d’altres palets desmuntats, 
creant un forjat monolític. L’espai interior dels 
palets s’omple amb aïllament de llana d’ovella 
tractada. L’aïllament està limitat per sota per una 
tela que el separa de les graves. 

· Làmina geotèxtil separadora
  8,50m x 8,50m 
· Grava
  14,45 m3

· Palets
  9 palets de 1,90m x 4,20m
· Unions de palets
  7 palets de 1,90m x 4,20m
· Aïllament de llana de roca RMT
  3,60 m3

 mínim de 2 persones

 fils, carretó, pales, nivell, martell, 
trepant, serra ...

 els palets són gratuïts, sobres d’una 
empresa de transports propera

Material:

Treballadors: 

Eines: 

Observacions: 

10 - 13. Mur

Després del procés de preparació de les bales 
(comprovar densitat, mides, pentinar, tallar si 
cal...), es col·loca la primera filada clavant-les a 
les estaques del cèrcol. Quan s’arriba a la tercera 
filada, es claven estaques grans (dues per bala) que 
travessen les tres bales. A partir d’ara, a cada filada 
s’hi posen estaques que estabilitzen el mur en la 
construcció. Les cantonades es reforcen amb grapes 
fent servir branques flexibles i seques (ametller).

· Bales de palla
  168 bales de 1,00m x 0,50m x 0,35m
  28 bales de 0,50m x 0,50m x 0,35m
· Estaques de fusta
  50 estaques de 4,00cm x 4,00cm 
  x 1,00m
· Grapes de branques
  140 grapes doblegades de 0,50m

 mínim de 3 o 4 persones

 nivell, martell, serra, escala ...

s’utilitzaran les bales de palla 
produïdes a la pròpia finca

Material:

Treballadors: 

Eines: 

Observacions:

18 - 25. Coberta

Es col·loquen els palets de coberta amb l’ajuda dels 
puntals i es van unint de la mateixa manera que 
en la solera per construir el forjat bidireccional. Es 
collen els taulers d’osb inferiors i s’omplen els espais 
entre els palets amb aïllament. Es tanca la coberta 
col·locant llistons de palets com a suport dels 
taulers d’osb superiors. D’aquesta manera se li dóna 
una lleugera inclinació a la coberta. Es col·loca, 
finalment, la làmina separadora i la impermeable. 

· Palets
  9 palets de 1,90m x 4,20m
· Unions de palets
  7 palets de 1,90m x 4,20m
· Taulers de fusta osb
  18 taulers de 1,00m x 2,00m x 2,2cm
  12 taulers de 1,25m x 2,50m x 2,2cm
  8 taulers de 1,25m x 1,70m x 2,2 cm
· Làmina separadora 70,50m2

· Làmina impermeable 70,50 m2

 mínim de 3 o 4 persones

 nivell, martell, serra, trepant, 
arnès, línia de vida, escala ...

els palets són gratuïts, sobres d’una 
empresa de transports propera

Material:

Treballadors: 

Eines: 

Observacions: 

26 - 31. Acabats

Quan ja s’ha col·locat la coberta, s’ha d’esperar que 
la pròpia càrrega d’aquesta comprimeixi el mur 
(2 o 3 setmanes). Aleshores, es comproven les 
altures i es col·loquen els premarcs de les obertures, 
els muntants interiors i els exteriors (cargolats al 
cèrcol inferior i superior). L’exterior es recobreix de 
la membrana de polietilè. En l’interior un cop es 
collen els taulers d’osb, l’espai entre muntants es 
reomple de graves.

· Taulers de fusta d’encofrat
  16 taulers de 0,50m x 2,3m x 2,2cm
  16 taulers de 0,50m x 2,00m x 2,2cm
· Muntants de fusta
  88 muntants de 2,35m x 4cm x 4cm
· Membrana de polietilè
  55,00 m2

· Taulers osb
  16 taulers de 1,00m x 2,35m x 2,2cm
· Grava seca 1,28 m2

 mínim de 3 o 4 persones

 nivell, martell, serra, trepant ...

aprofitem els rastrells de fusta 
reutilitzats gratuïts pels muntants

Material:

Treballadors: 

Eines: 

Observacions: 

14 - 17. Cèrcol superior

Un cop s’ha col·locat l’última filada de bales, es 
comprova la plomada dels murs. Amb un martell 
es redirecciona si hi ha alguna bala desaliniada. 
Damunt, s’hi torna a col·locar un cèrcol de rastrells 
de fusta i s’uneix amb el cèrcol inferior a partir dels 
flejes. Damunt el cèrcol superior, s’hi col·loquen 
uns taulers de fusta que proporcionen una major 
superfície de contacte amb la coberta de palets i 
reforcen el repartiment uniforme de càrregues. 

· Cèrcol
  87ml de llistons de fusta (5cmx10cm) 
  + 0,26 m3 d’argila expansiva
· Taulers de fusta d’encofrat reciclat
  44ml de taulers de 50cm x 2,10cm 
  d’ample
· Puntals per la coberta

 mínim de 3 o 4 persones

 fil, pes, nivell, martell, trepant, 
serra, escala ...

aprofitem els rastrells de fusta 
reutilitzats gratuïts pel cèrcol

Material:

Treballadors: 

Eines: 

Observacions: 

06 - 09. Cèrcol inferior

La tarima de la solera exterior es complementa amb 
llistons de palets. Després es col·loca el paviment 
interior de taulers d’osb. En les cantonades s’hi 
construeixen els cèrcols perimetrals (amb la làmina 
impermeable i l’argila expansiva). En aquests s’hi 
col·loquen unes estaques d’arrancada i es preparen 
els flejes que després es lligaran al cèrcol superior.  
Uns taulers verticals a les cantonades faran de guia 
per la pujada dels murs.

· Llistons de palets de fusta
  9 palets de 1,90m x 4,20m 
· Taulers de fusta osb
  18 taulers de 1,00m x 2,00m x 2,2cm
· Cèrcol
  66ml de llistons de fusta (5cmx10cm) 
  + 66ml de tires d’epdm + 0,26 m3 
  d’argila expansiva + 56 estaques
· Taulers de fusta de guia
  8 taulers de aprox. 2,30m x 0,50m

 mínim de 2 persones

 nivell, martell, trepant, serra ...

disposem de 200 rastrells de fusta 
reutilitzats gratuïts que s’aprofiten 
pel cèrcol

Material:

Treballadors: 

Eines: 

Observacions: 


