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La secció explica la totalitat de l'edifici, que es 
basa a cobrir l'espai general de les aules de 
formació, i que per la inclinació de la coberta 
es desplaça per damunt de la cota de nivell de 
la plaça deixant entrar en sectors llum de sud 
en el passadís i vestíbul, obrint-se en canvi de 
ple dins de les aules on la llum de nord entra i 
es distribueix per tot l'espai de forma homo-
gènia.
Els llocs que formen aquest espai, procuren 
trobar-se amb el que passa en el seu exterior, 
llavors trobem que tant en el pati com en el 
vestíbul, l'edifici s'obre per deixar entrar imat-
ges dels edificis veïns.

Render vista desde el passadís cap al pati Render vista desde el vestíbul d’entrada

Secció detall F-F’ e:1/25

A ACABATS
A01  Doble placa cartró guix alta duresa 
pintat amb pintura plàstica color NCS S 
1000-N
A02  Sócol pedra artificial color blanc 
(silestone) de 20 mm, encolat amb sika a la 
segona placa i formant una regata amb la 
primera de 1 cm, que està protegida per un 
àngul de xapa de ferro galvanitzat de 15 x 15 
mm
A03  Formigó in situ  vist, tenyit color verme-
llós, encofrat amb tauler de contraplacat de 
bedoll de 2,50 de llargada, amb pel·licula 
fenòlica resistent, acabat llis i sense textures
E ESTRUCTURA  
E01  Mur de contenció de formigó hidrofugat 
in situ armat tenyit de color, HA-25. e: 30cm
E02  Placa alveolar de 30cm, cc 8cm 
(prefabricats Pujol)
E03  Element de formigó in situ armat tenyit 
de color, HA-25. e: 15cm
E04  Pilar 40cm diàmetre de formigó in situ 
armat tenyit de color, HA-25
E05  Jàssera de formigó in situ  armat tenyit 
de color, HA-25
E06  Jàssera central de formigó in situ  
armat tenyit de color, HA-25  70x40 cm, 11 
barres del 20mm diàmetre.
E07  Jàssera de formigó in situ  armat tenyit 
de color, HA-25
E08  Mur de contenció de formigó in situ 
armat tenyit de color, HA-25. e: 43cm
F FONAMENTACIÓ I CONTACTE AMB EL 
TERRENY  
F01  Canal continua de fundició ACO  e:130
F02  Pavimentació in situ de formigó tenyit 
color vermell desactivat, amb àrids i reforçat 
amb fibra de vidre (technic sol beton)
F03  Base tot u compactat, artificial Z2
F04  Grava drenant de riu 30 mm +làmina 
geotèxtil+làmina impermeabilitzant drenant
F05  Terreny natural compactat
F06  Tub de  drenatge de PVC ranurat 
110mm diàmetre
F07  Base formigó de nivellació per la 
fonamentació
FA FAÇANA  
FA01 Junta de peça de coberta i cantell de 
element de formigó armat, amb silicona 
estructural elàstica refundida
FA02 Fusteria d’alumini TECHNAL soleal FY 
55 color bronze envellit  texturitzat
FA03 Sostre de doble placa cartró guix alta 
duresa amb barrera de vapor i aïllant de 
llana de roca 80mm
FA04 Ampit de formigó hidrofugat, a la vista i 
tenyit de color
CT COBERTA  
CT01  Pavimentació in situ de formigó tenyit 
color vermell desactivat, amb àrids i reforçat 
amb fibra de vidre (technic sol beton) e: 
80mm
CT02 Capa de compressió 50mm
CT03 Làmina impermeable bituminosa
CT04 Aïllant tèrmic poliestiré extruit, resis-
tència compressió 300 KPa, 80mm XPS SL 
80   
CT05 Barrera de vapor, membrana bitumino-
sa armada de vidre sobre capa de cola 
d’impregnació en fred.
CT06 Capa de compressió 8cm malla 
electrosoldada 
CT07 Barana de protecció amb passamà  
60x10mm de ferro galvanitzat i barrots de 
quadrat massís de ferro 10x10mm
CT08 Perfil de xapa de ferro e: 80mm, 
galvanitzat en calent.
FS FALÇ SOSTRE  
FS01  Cel ras de plaques de guix laminat 
tipus pladur FON + aïllament de llana de 
roca e:40mm
T TANCAMENTS  
T01  Remat de xapa d’alumini  bronze 
envellit  texturitzat, protecció sobre ampit
T02  Trasdossat de guix laminat de 13+13 
placa alta duresa i perfileria metal·lica 
e:45mm a base de canals separats 600mm 
collats directament a mur estructural de 
formigó + barrera de vapor + aïllant tèrmic de 
llana de roca e: 80mm
T03  Doble tabic de guix laminat amb cares 
acabades amb doble placa de 13+13mm + 
aïllmanent tèrmic+làmina acústica
P PAVIMENTS INTERIORS  
P01  Capa de resines sintètiques sensa 
juntes color RAL 
P02 Sistema de terra radiant amb panell 
aïllant e:30mm i alçada total de 55mm, amb 
tuberia de poliestilè reticulat amb barrera 
antioxigen de 20mm de diàmetre i e:19mm, 
tetons subjecte tubs. formigó suport 
paviment
P03 Aïllant tèrmic poliestiré extruit, resistèn-
cia compressió 300 KPa, 100mm XPS SL 
100
P04 Solera de cúpiules de plàstic tipus 
caviti.Encofrat perdut de plàstic iglú 
BAYGAR HA-27 + capa compressió 4cm, 
amb malla electrosoldada diàmetre 
5/c25x25.

  


