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Objecte del projecte 
El projecte es genera a partir de la interrelació entre quatre paràmetres principals: 

- El lloc.  
- El programa funcional. 
- L’accessibilitat. 
- Orientació de l’edifici 

De la reflexió conjunta abordant aquests quatre paràmetres al mateix temps, sorgeixen 
tres invariants principals, per una banda la intenció d’integrar en la mesura del possible 
un edifici d’aquestes característiques en un indret urbà de característiques molt 
acusades, la necessitat d’un còmode accés al solar des de la via rodada i per l’altra 
banda una orientació òptima. 
Les aules es disposen longitudinalment en les façanes Nord i Sud de l’edifici, afavorint 
així la seva millor orientació. La protecció solar a Sud es controla mitjançant la disposició 
de unes lamel·les horitzontals que recorren tota la longitud de les obertures de les aules. 
Es proposa construir uns edificis paral·lelepipèdics de planta baixa i pis, situats segons 
les directrius geomètriques dels edificis que envolten l’escola, facilitant la seva integració 
en el barri, alliberant una gran àrea de jocs en coincidència amb els espais oberts veïns 
del lloc. 
La planta baixa es desglossa amb dos cossos que ocupen les activitats d’infantil amb el 
seu pati i les activitats comuns de primària i el seu, mentre que la planta primera es 
reserva per l’aulari de primària.  
 Dos altres paral·lelepípedes d’una sola planta disposats perpendicularment als anteriors 
contenen les instal·lacions de vestidors i gimnàs a primària i la sala de psicomotricitat a 
infantil, tancant el solar per la cares de llevant i ponent respectivament. 
 L’esquema de l’edifici que es proposa persegueix la modularitat seguint criteris 
d’economia d’espais i mitjans constructius a fi d’optimitzar i controlar la inversió sense 
perdre les condicions arquitectòniques en la proposta. 
 
Descripció bàsica del sistema estructural 
 
- Moviment de terres 
Es proposa un rebaix de les terres actuals de aproximadament de dos metres a fi i afecte 
d’aconseguir un espai sota el forjat sanitari destinat a acollir les instal·lacions de 
ventilació (RITE), xarxa de clavegueram, electricitat, fontaneria, etc. 
 
- Fonaments 
Segons es dedueix en les conclusions de l’anàlisi geotècnic, es proposa una 
fonamentació en profunditat a cota de deu metres amb pilotatge. 
 
- Estructura 
Es proposa una estructura majoritàriament de pòrtics a 4,20 metres de llum amb pilars 
metàl·lics i jàsseres mixtes tipus DELTABEAM.  
Els nuclis de comunicació vertical, s’executaran en formigó a fi i afecte d’aconseguir la 
rigidesa necessària. 
La  DELTABEAM és una jàssera de caixó d’acer alveolada amb contrafletxa que es 
formigona in situ juntament amb la capa de compressió de les plaques alveolars 
aconseguint un forjat absolutament monolític.  



 
Els forjats, amb lloses de plaques alveolars de llums que oscil·len entre els 14,50 mts. i 
7,00 mts. de llum. 
tant en els edificis longitudinals com en els transversals. 
 
Aquesta tipologia estructural, allibera la planta de pilars en tota la seva longitud, afavorint 
la flexibilitat d’ús i la rapidesa i economia en la construcció. 
 
Un aler de planxa suportada amb petita estructura metàl·lica en voladís des de 
l’estructura principal, defineix el porxo i visera de protecció de la planta baixa. 
 

Descripció bàsica del sistema de l’envolvent 
 
Les cobertes seran planes tipus filtron intemper TF amb les següents capes: 

- Morter d’anivellament. 
- Capa impermeabilitzant bicapa no adherida  a base d’una primera làmina de 

betum modificat de 3Kg/m2 amb armadura de fieltro de fibra de vidre LBM 30 
FV a la que s’adherirà una segona làmina de betum modificat . 

- Capa separadora antiadherent i antipunzant de geotèxtil no teixit termosoldat 
de polipropilè polietilè col·locada flotant i amb solapaments de 10 cms.  

- Llosa Filtron de 60x60 cm amb base de poliestirè extruït de 50 mm.  

 
Els tancaments primaris es resoldran amb façana ventilada tipus  multicapa. 

- Fulla exterior de planta baixa amb capa de planxa minionda d’alumini 
fixada sobre rastrells metàl·lics verticals. La planxa serà microperforada en la 
franja horitzontal davant de les finestres. 

 



- Fulla intermèdia formada per safata d’acer galvanitzat Aceroid 80 
col·locada verticalment o horitzontalment, segons façana Nord o Sud, fixada 
als cantells del forjat i als pilars metàl·lics de la estructura. Actua com a 
tancament rígid en el que s’hi fixen la resta d’elements de la façana. 
- Aïllament tèrmic de poliuretà de 6 cm. projectat sobre la safata Aceroid 
80  
- Subestructura d’acer galvanitzat per a la fixació de plaques interiors de 
cartró guix, fusteries, ampits i ditells. 
 

A la planta pis, aulari, es subsistirà la planxa d’alumini per un aplacat de panells 
compactes d’alta densitat i de diferents coloracions. 
 
Les fusteries exteriors seran d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic. 
Els perfils seran extruïts segons  norma UNE EN 12020-2, d’aliatge 6060/6063 segons 
norma EN 573-3:1995 i estat T5 segons norma EN 755-2. 
Es farà una protecció solar a la façana Sud mitjançant unes lamel·les horitzontals 
d’alumini del mateix acabat que el de les fusteries. 
 
Els vidres seran amb cambra d’aire i laminats segons la zona, sempre que siguin 
accessibles  i també quan es tinguin de protegir de la activitat de les pistes esportives. 
Per  sota de 110 cm. tots els vidres seran laminats. 
 
Descripció bàsica del sistema de compartimentació 
 
Les divisions interiors es faran amb sistema de plaques de fibra – guix. Seran plaques 
de fibra guix amb llana de roca a l’interior de l’estructura portant, per tal d’obtenir el nivell 
acústic necessari. N’hi haurà de diferents gruixos i densitats depenent dels requeriments 
que es necessitin.  
 
Les fusteries interiors seran de dues cares de 40 mm de gruix de DM i aniran 
acabades amb panell estratificat d’alta densitat.  
Els sostres es deixaran amb les alveoplaques vistes. 
 

Descripció bàsica dels sistemes d’acabats 
 
Els revestiments horitzontals combinaran als terres amb paviments de terratzo de gra 
mitjà a tot el centre, excepte de pvc sobre làmina vinílica Tarket Omniesports a la zona 
del gimnàs i gres antilliscant amb sòcols de mitja canya  a les zones humides i cuina. 
 
Els paraments verticals aniran revestits de la següent manera; a les aules amb plaques 
de guix i folrats de DM lacat fins a 2,20 m d’alçada, cuines i banys enrajolat (20cm x 
20cm), la biblioteca en plaques de guix , el menjador enrajolat,. els despatxos i petites 
sales tot amb placa de guix amb arrambadors a 1,50 m d’alçada , enrajolat tipus gresite 
en els frontals de les piques de les aules que ho necessitin, les sales d’informàtica i 
plàstica  amb placa de guix i arrambadors a 2,20m d’alçada amb DM lacat. A la part de 
passadissos es combinarà placa de guix i arrambadors d’alçada 2,20m amb DM lacat. 

 
El cel ras només es disposarà a la biblioteca, al menjador i a les aules de música – 
audiovisuals i serà fono-absorbent 
 

 


