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Fase 1 : Enderroc de revestiments Fase 2 : Pòrtics principals Fase 3 : Estructura i forjat de les aules Fase 4 : Construcció de la coberta
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Fase 5 : Passeres de manteniment Fase 6 : Enderroc dels murs dels nuclis d’escala Fase 8: Paraments verticals de les aules Fase 9: Construcció de les noves façanes Fase 10: Modificació de la façana actual
Per tal de poder lligar la nova estructura amb la 
actual caldrà enderrocar el revestiment ceràmic 
dels pilars en els llocs per on es faci aquesta 
unió. A més a més, es retirarà el revestiment 
de SATE i es retirarà la part de les  cobertes 
per on es fan els passos de manteniment, així es 
podran aprofitar aquests per facilitar la cons-
trucció de la coberta. 

La primer actuació que es farà serà la col·loca-
ció de l’estructura de la coberta. Primer de tot 
es col·locarà el pilar a la façana de l’edifici 
sud, lligant-lo al terra del pati, allà per on 
passa la jàssera actual, i a la coberta, on es 
farà una unió que permeti el moviment vertical i 
el gir. Per últim es col·locarà la jàssera, que  
anirà soldada al nou pilar i per l’altre costat 
recolzada sobre una mènsula soldada a l’ànima 
del pilar existent i amb un neoprè que permeti el 
moviment horitzontal de per tal de no transmetre 
empentes a l’estructura existent.

Per tal d’afectar el mínim possible a l’estruc-
tura existent, en aquesta zona s’afegirà un nou 
pilar metàl·lic, així evitarem que el existent 
es sobrecarregui i no caldrà enderrocar el re-
vestiment ceràmic en aquestes zones. Per tant, 
la jàssera d’aquesta estructura anirà recolzada 
a ambdós costats a pilars de nova construcció.

La coberta està formada per una subestructu-
ra metàl·lica que subjecte un vidre senzill fix 
en tota la coberta excepte en les dues franges 
superiors, on es situarà unes finestres abatibles 
amb un sistema d’obertura mecànic. També es re-
alitzarà el tancament vertical d’aquesta i per 
tant caldrà habilitar ja la passera de manteni-
ment per tal de no tenir problemes de humitats.
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Xapa d’acer amb doble capa d’imprimació i pintat gris fi-
xada mecànicament als brancals, escopidor i llinda de la 
finestra
Aïllament tèrmic tipus XPS de gruix entre 2 i 1 cm segons 
pendent.
Premarc d’alumini de perfil tubular de 2x4 cm. fixat mecà-
nicament.
Fusteria metàl·lica de dues fulles corredisses amb vidre 
doble i càmera d’aire.
Barana de pletines i barrots de 10x50mm separats cada 10cm.
Proteccó solar amb lames orientables d’alumini verticals 
amb doble capa d’imprimació i pintat color gris amb ac-
cionament manual de 150x30 mm. Muntada sobre perfils 35x35 
(forma “P”)en laterals.

Per tal de poder accedir a la coberta per rea-
litzar tasques de manteniment serà necessari fer 
dues obertures, una que doni a cada costat de la 
coberta. Aquestes es situen a la part superior 
de les aules, ja que és la part més elevada. A 
més a més, caldrà col·locar una passera per tal 
d’evitar que els operaris caminin per sobre dels 
vidres.

L’enderroc d’aquests murs es farà un cop cons-
truïda la coberta per tal d’evitar que si plou 
s’inundi el nucli d’escala i les aules. Aquests, 
al ser murs estructurals caldrà fer-hi un es-
tintolament. En el cas de que hi hagi pilar es 
lligarà a aquest, i si no, es recolzarà sobre el 
mur existent.

Degut a les necessitats de confort requeri-
des en una aula, caldrà construir uns para-
ments verticals i horitzontals lleugers i que 
incorporin aïllament. Degut a que la façana 
actual no en té, caldrà construir també un 
trasdossat al mur existent.

Aquestes dues tenen orientacions molt diferents per tant, son 
molt diferents. A la cara nord-est es situa una façana de vidre 
per tal de millorar la permeabilitat entre l’interior i l’ex-
terior ja que és l’entrada principal. D’altra banda a la cara 
sud-oest, és fa una doble pell abans de la de les aules amb la 
mateixa estructura metàl·lica però substituint el vidre per una 
reixa i així poder posar plantes trepadores de fulla caduca que 
ens ajudin a fer de protecció solar a l’estiu però que permetin 
que entri el sol a l’hivern.

Per tal de millorar la relació entre l’espai 
interior i el pati exterior, en alguns punts es 
modifiquen les obertures per tal de fer-les més 
amplies i alhora incorporant una protecció solar 
que permeti la visió del exterior com són els 
ràfec. A la nova sortida cap al pati s’incorpo-
ren també unes escales i els mateixos elements 
de ràfec, però aquesta vegada sense fusteria ja 
que aquesta part és exterior.
D’altre banda a la façana nord es posarà unes 
lamel·les verticals per tal d’evitar l’enlluer-
nament a les aules.

01. 

02.
 
03.
 
04.
 
05. 
06. 
 

Muntants d’acer galvanitzat de secció tubular 7x7cm.
Malla de cables d’acer inoxidable de “X-TEND”, an-
clada als muntants.
Xapa plegada d’acer de 2mm. Remat de coberta.
Fusteria metàl·lica de fulla oscil·lant amb vidre 
doble.
Perfil metàl·lic HEB 100.
Porta corredera abatible amb fusteria d’al.lumini i 
vidre doble amb càmera d’aire.
Acabat de microciment de 2 cm. de gruix.
Solera de formigó armat. Gruix 15 cm.

Xapa plegada d’acer de 2mm 
per a formació de goteró.
Perfil metàl·lic C 100mm
Façana d’entramat lleuger 
de perfils de xapa d’acer 
plegats en fred. Inclou 
barrerade vapor amb plac 
a aquapanel exterior amb 
tractament de juntes.
EPDM perimetral per estan-
queïtat al aire i aigua. 
Tot acabat amb chapa gal-
vanitzada amb juntes de 3 
cm. per fixacions amb junta 
de goma.
Aïllament tèrmic de Llana 
mineral.Gruix 10 mm.
Tauler de  virutes de fus-
ta “OSB” de e=15mm de re-
vestiment interior.
Acabat de microciment de 2 
cm. de guix.
Perfil en “L” de 100mm fixat 
mecànicament al forjat.
Premarc metàl·lic, perfil 
tubular quadrat 100x50mm.
Fusteria d’al.lumini de 
dues fulles corredisses 
amb vidre doble i cambra 
d’aire.
Xapa plegada galvanitzada 
de 2mm de gruix.
Lames de vidre amb fus-
teria d’alumini.
Porta d’una fulla amb fus-
teria d’al.lumini i vidre 
doble.

Jàssera metàlica IPN 180.
Pilar metàlic HEB 180
Forjat colaborant in situ format per una llosa masissa 
de formigó tipus HA-25 i malla electrosoldada de 15x15 
cms i e= 6 mm.
Xapa grecada d’acer inoxidable MT-60, e= 0.8 mm.
Perfil metàlic tipus “L” de 100 mm. soldat a pilar i jàs-
sera.

Canaló de 100mm de xapa galvanitzada plegada de 3mm amb 
embornal.
Perfil metàl·lic IPE 270
Muntants d’acer galvanitzat de secció tubular 7x7cm, amb  
neoprens en el contacte amb el vidre.
Xapa plegada galvanitzada de 2mm de gruix
Perfil d’acer galvanitzat que inclou neoprens per assegu-
rar la impermeabilització.
Passera de acer galvanitzat recolzada sobre els muntants 
de la coberta i fixada mecanicament al muntant vertical

Acabat ceràmic tipus gres en peces de 30x30cm
Morter cel·lular, color gris amb additiu hi-
dròfug.
Làmina geotèxtil de polièster tipus DANOFELT 
PY180.
Lamina impermeabilitzant tipus EPDM.
Formigó de formació de pendents.
Lames de vidre amb fusteria d’alumini.
Xapa plegada galvanitzada de 2mm de gruix.
Muntants d’acer galvanitzat de secció tubu-
lar 7x7cm, amb  neoprens en el contacte amb 
el vidre.
Perfil d’acer galvanitzat que inclou neoprens 
per assegurar la impermeabilització.

Perfil metàl·lic IPE 270 
Perfil metàl·lic HEB 100
Maó perforat ceràmic 29x14x9cm
Baixant de PVC de diàmetre 50mm.
Vidre senzill temperat de 12mm sense pro-
tecció UVA.
Fusteria d’alumini gris oscilant amb vi-
dre senzill temperat de 12mm.
Xapa plegada galvanitzada de 2mm de gruix 
de remat de coberta amb perfils de subjec-
ció als muntants.
Canaló de 100mm de xapa galvanitzada ple-
gada de 3mm amb embornal.
Muntant vertical tubular quadrat de 50 
mm. fixat mercànicament.

Jàssera, perfil IPN 260 existent.
Pilar, perfil HEB 140 existent.
Maó ceràmic perforat 29x14x9 cm.
Perfil en “L” LD 200 de subjecció de la fulla exterior.
Ampit ceràmic.
Aïllament per l’exterior amb blocs rígids tipus SATE, de 8 
cm de gruix.
Acabat d’arrebossat de morter i pintura hidròfuga.
Baixant de PVC de diàmetre 10 mm.
Canaló de desaigua de coberta de PVC de radi 100 mm. fixada 
mecànicament.
Cornisa de formigó prefabricada.
Superbisell ceràmic de 60x25x3.5 cm.
Capa de compressió de morter de 2 cm de gruix.
Acabat de teula ceràmica.

24 Fases de construcció. Envolupant

Sobre les jàsseres de les aules s’hi col·locarà 
un forjat col·laborant subjectat amb dos perfils 
“L” per tal de reduir el cantell del forjat i 
no reduir en accés l’altura lliure d’aquestes. A 
més a més, caldrà retirar i tapiar les finestres 
que actualment donen a aquest espai.


