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Captadors solars

El model escollit han estat 
unes planxes solars que van 
integrades a la coberta de la 
casa  “Energie solaire S.A.”
És un sistema flexible que 
s’adapta a qualsevol per-
fil de sostre i funciona tot 
i construint-la en cobertes 
de baixa inclinació i orien-
tació desfavorable. A més 
és durable i impermeable. 
L’energia total consumida 
per la seva producció és de 
157 kWh/m2 i que el seu ren-
diment és de 330 kWh/m2.an en 
només 6 mesos aquesta haurà 
produït quasi tota l’energia 
necessaria per la seva fa-
bricació.

Il.luminació artificial

El model escollit per a la 
il.luminació artificial a 
l’espai interior ha estat 
una de tipus LED model “UT” 
Spot de Flos. Hem escollit 
aquest model ja que és un 
model de baix consum i, a 
més, va col.locat en un raïl 
penjat de la passera que ens 
permet que aquesta il.lumi-
nació es pugui moure segons 
les necessitat.

Sistema de climatització.

En aquest projecte, només 
calia fer una nova instal.
lació de climatització a les 
dues aules noves i l’espai 
interior ja que ja hi ha un 
sistema de calefacció per 
radiadors al llarg de les 
aules existents.
Al ser un espai d’unes di-
mensions molt elevades, no 
era viable intentar-lo cli-
matitzar en la seva totali-
tat, per això hem escollit 
un sistema de climatització 
per conducció, que ha es-
tat terra radiant només a la 
part on pot haver-hi contac-
te entre superfície-alumne, 
és a dir, a les grades, un 
element de nova construcció 
elevat del forjat existent, 
és per això que el nou sis-
tema de climatització serà 
fàcil de col.locar i, a més, 
ens permetrà col.locar dife-
rents obertures per tal de 
que pugui ser registrable si 
hi ha qualsevol incidència.

Col.locació d’una nova caldera.

A més de col.locar les planxes 
solars, serà necessària una 
nova caldera per a comple-
mentar-les ja que aquestes 
no poden ser l’únic sistema 
per a calentar l’aigua. És 
per això que s’ha escollit 
una caldera senzilla de gas 
natural instal.lada en plan-
ta baixa a la cambra d’ins-
tal.lacions de l’escola.

Nous lavabos

A l’escola, era necessària 
l’adequació d’un lavabo per 
a minusvàlids en planta baixa 
ja que actualment no n’hi ha 
cap amb aquestes dimensions.
A més, el lavabo  en planta 
segona on actualment on s’hi 
ha col.locat l’insitut calia 
reformar-lo ja que era un 
lavabo totalment obert que 
formava part d’una aula de 
primària.


