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Situació
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JUSTIFICACIÓ 



Per què un centre educatiu?

Escola Bressol - La Puput
0 anys - 3 anys

Públiques Privades

Escola Primària - Escola Nabí
3 anys - 12 anys

Escola Inclusiva - Escola Els Xiprers
3 anys - 12 anys

05/PER QUÈ ?



ENTORN 



Centre cívic Vallvidrera

Escola Nabí

Pista municipal de Futbol

Escola Bressol La Puput
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Proposta
e 1/1.000
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IMATGES DEL LLOC



Imatges estat actual
e 1/1.000
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Imatges estat actual
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Imatges estat actual
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Imatges estat actual
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Imatges estat actual
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Imatges estat actual
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Imatges estat actual
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Imatges estat actual
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FORMALITZACIÓ



Estat actual
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Terrasses
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Aules



Extrems
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Patis
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Rerepatis
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Nuclis
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Horts
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Accessos

27/USOS



Façana
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Obertures
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RELACIÓ AMB L’ENTORN 



Planta cobertes
e 1/500
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Planta superior
e 1/500
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Planta inferior
e 1/500

32/ PROPOSTA
relació amb l’entorn



Secció AA’
e 1/200
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Secció BB’
e 1/200
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Alçat
e 1/500
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Vista
Entrada secundària
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Vista
Entrada

37/PROPOSTA
relació amb l’entorn



Vista exterior
Terrassa d’entrada
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Vista exterior
Entrada secundària
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FAÇANA 



Alçat
e 1/100
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Axonometria
e 1/100
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Vista exterior
Relació amb el pati
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Vista interior
Relació amb el pati
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Vista
Interior

44/
ambient
PROPOSTA



Vista
Pati petit
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LA FAÇANA EN DETALL



Diagrama constructiu
Gabions
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Secció AA’
e 1/100
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Calefacció per terra radiant

Morter d’alta transmissió tèrmica
e: 8cm

Solera de formigó armat de 20cm 
de gruix

Àrids i graves de diametre petit

Àrids i graves de diametre gran

Làmina drenant de PVC reforçat 
tipus Delta Drain + geotextil

Tub de drenatge

Formigó de neteja  e: 10cm

Sabata correguda de formigó armat. 
Suport de la façana

Formigó de neteja  e: 10cm

Llit de graves  e: 20cm

Paviment de terrazzo de 50x50cm 
color gris-marronós

PI

PI

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

PI

Panell sandwich d’alumini tipus 
Compocel amb alta rigidesa. Nucli 
alveolar amb aïllament tèrmic

Finestra corredissa d’alumini 
amb doble vidre baix-emisiu

FA

FU

Detall 1
e 1/10
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Pedra de licorella km0. 

Muntant metàlic. Tub d’acer de 60mm x 60mm

Fixació puntual gabió. Platina metàlica + tornilleria

Perfil T format per platines metèliques soldades de 
3cm de gruix

Panell sandwich d’alumini tipus Compocel amb 
alta rigidesa. Nucli alveolar 
amb aïllament tèrmic

Finestra corredissa d’alumini 
amb doble vidre baix-emisiu

Aillament tèrmic de polipropilè extruit

Paviment de fusta. Lames de 210 cm de llarg, 
12 cm d’ample i 22mm de gruix

Suports de PVC ajustables en altura

Capa de formació de pendents amb formigó

Llosa massissa de formigó armat de 35cm de 
canto

Fixació puntual del muntant al forjat

Làmina impermeabilitzant de cauxú EPDM  
e: 2mm

Aillament tèrmic de polipropilè extruit d’alta 
densitat

Gàbia. Malla d’acer de 50 cm de gruix i 1,2 m d’alt

Gàbia. Malla d’acer de 15 cm de gruix i 0,5 m d’alt

Gàbia. Malla d’acer de 30 cm de gruix i 1,2 m d’alt

FA

FA

FA

FA

FA

FU

FA

PE

PE

CO

ES

FA

CO

CO

FA

FA

FA

Detall 2
e 1/10
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Pedra de licorella km0. 

Fixació puntual gabió. Platina metàlica + 
tornilleria

Perfil T format per platines metàliques soldades 
de 3cm de gruix

Panell sandwich d’alumini tipus Compocel 
amb alta rigidesa. Nucli alveolar amb aïllament 
tèrmic

Panell sandwich d’alumini tipo Compocel amb 
alta rigidesa. Nucli alveolar amb aïllament 
tèrmic

Porta corredissa amb doble vidre baix-emisiu

Carpinteria fixa d’alumini amb 
doble vidre baix-emisiu

Aillament tèrmic de polipropilè extruit

Làmina impermeabilitzant de cauxú EPDM  
e: 2mm

Gàbia. Malla d’acer de 30 cm de gruix i 1,2 m d’alt

FA

FA

FA

FA

FA

FU

FU

FA

FA

FA

Detall 3
e 1/10
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Pedra de licorella km0. 

Gàbia. Malla d’acer de 50 cm de gruix i 20 cm d’alt

Gàbia. Malla d’acer de 20 cm de gruix i 1,2 m d’alt

FA

FA

FA

Trasdossat de cartró-guix

Capa de formació de pendents de 
formigó

Llosa massissa de formigó armat de 
35cm de canto

Mur de contenció de terres de 
formigó armat

Làmina drenant de PVC reforçat 
tipus Delta Drain + geotextil

Filtre geotextil + làmina anti-arrels de 
polietilè

Estrat vegetal

Làmina impermeabilitzant de cauxú 
EPDM    e: 2mm

Aillament tèrmic de polipropilè 
extruit d’alta densitat

IN

CO

ES

ES

CO

CO

CO

CO

CO

Detall 4
e 1/10
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ESTRUCTURA



Axonometria
e 1/250
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Planta superior
e 1/250

Grafic de Moments en l’eix X Grafic de Moments en l’eix Y Grafic de Deformacions
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Planta inferior
e 1/250
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Fonamentació
e 1/250
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INSTAL·LACIONS



Evacuació d’aigües pluvials

Evacuació d’aigües residuals

Extracció mecànica d’aire

Les aigües pluvials són recol·lectades a 
cada coberta mitjançant boneres. A cada 
bonera li correspon el seu baixant que 
transporta l’aigua fins a la planta inferior, on 
són recol·lectades per un col·lector horit-
zontal soterrat que les porta fins la cisterna.

Les aigües grises són recol·lectades pels 
corresponents ramals , desembocant  a un 
col·lector horitzontal que les transporta fins 
la depuradora situada sota la planta inferior.

Els sistemes d’extracció d’aire només 
els trobem als banys i a la zona de la 
cuina. Aquestes zones són les úniques 
que compten amb falç sostre. El siste-
ma funciona a base d’una sèrie d’extrac-
tors individuals que desemboquen a un 
conducte de ventilació que porta l’aire 
fins les xemeneies de la Planta Coberta.

nº min d’embornals, CTE (taula 4.6):

Llegenda

Llegenda

Llegenda

baixant pluvial

baixant d’aigües grises

extractor d’aire individual

formació pendents

ramal individual soterrat

conducte ventilació vertical

canaló pluvial exterior
col·lector general
evacuació al clavagueram

col·lector general soterrat

conducte ventilació horitzontal

PCoberta (1090 m2):       8 embornals
PEntrada (1240m2):              9 embornals

Sanejament i extracció mecànica
e 1/300

Planta Coberta

Planta Superior
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Evacuació d’aigües pluvials

Evacuació d’aigües residuals

Extracció mecànica d’aire

Reutilització de l’aigua

Les aigües pluvials són recol·lectades a cada co-
berta mitjançant boneres. A cada bonera li corres-
pon el seu baixant que transporta l’aigua fins a la 
planta inferior, on són recol·lectades per un col·lec-
tor horitzontal soterrat que les porta fins la cisterna.

Les aigües grises són recol·lectades pels co-
rresponents ramals , desembocant  a un 
col·lector horitzontal que les transporta fins 
la depuradora situada sota la planta inferior.

Els sistemes d’extracció d’aire només els tro-
bem als banys i a la zona de la cuina. Aques-
tes zones són les úniques que compten amb 
falç sostre. El sistema funciona a base d’una 
sèrie d’extractors individuals que desembo-
quen a un conducte de ventilació que porta 
l’aire fins les xemeneies de la Planta Coberta.

nº min d’embornals, CTE (taula 4.6):

Llegenda

Cisternav. 45m 3

Cisternav. 45m 3

Depuradora 
tipo SOLGRIS

Depuradora 
tipo SOLGRIS

Llegenda

Llegenda

baixant pluvial

baixant d’aigües grises

extractor d’aire individual

formació pendents

ramal individual

ramal individual soterrat

conducte ventilació vertical

canaló pluvial exterior
col·lector general
evacuació al clavagueream

col·lector general

col·lector general soterrat

conducte ventilació horitzontal

PInferior (561 m2):       4 embornals

Cisterna

Depuradora

Aigües grises

Aigües pluvials

Cisternes WC

Sistema de reg

Planta Inferior

Planta Fonamentació

Sanejament i extracció mecànica
e 1/300
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Cisterna

Depuradora

Aigües grises

Aigües pluvials

Cisternes WC

Sistema de reg

Subministrament d’aigua

Reutilització d’aigua

Diagrama de funcionament. Aerotèrmia

El circuit de subministrament d’aigua es fa 
a partir d’un sistema centralitzat amb ae-
rotèrmia. Ens arriba l’aigua de companyia 
a la Planta superior, i va a parar al diposit 
ACS. Des d’aquí es proveix d’ACS i AFS 
a totes les preses d’aigua. Les cisternes 
dels WC i el sistema de reg està submi-
nistrat amb l’aigua reutilitzada bombeja-
da des de la cisterna de la Planta Inferior.
Tota la xarxa de subministrament d’ai-
gua va pel trasdossat del mur de 
contenció i per les parets o pel te-
rra de cada zona a subministrar. 

Llegenda

Subministrament ACS

Subministrament AFS

Subm. aigua reutilitzada

Aixeta alimentació ACS

Aixeta alimentació AFS

Aixeta alimentació aigua 
reutilitzada

Diposit ACS

Bomba calor 
aerotèrmia

Mòdul de 
gestio de la 
temperatura 
de calefacció

ACS

Aigua companyia

Terra radiant

Subministrament d’aigua
e 1/300

Planta Coberta

Planta Superior
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Cisternav. 45m 3

Depuradora 
tipo SOLGRIS

Diagrama de funcionament. Aerotèrmia

Diposit ACS

Bomba calor 
aerotèrmia

Mòdul de 
gestio de la 
temperatura 
de calefacció

ACS

Aigua companyia

Terra radiant

Cisterna

Depuradora

Aigües grises

Aigües pluvials

Cisternes WC

Sistema de reg

Subministrament d’aigua

Reutilització de l’aigua

El circuit de subministrament d’aigua es 
fa a partir d’un sistema centralitzat amb 
aerotèrmia. Ens arriba l’aigua del sistema 
públic a la Planta superior, i va a parar al 
diposit ACS. Des d’aquí es proveix d’ACS i 
AFS a totes les preses d’aigua. Les cister-
nes dels WC i el sistema de reg està sub-
ministrat amb l’aigua reutilitzada bombeja-
da des de la cisterna de la Planta Inferior.
Tota la xarxa de subministrament d’ai-
gua va pel trasdossat del mur de 
contenció i per les parets o pel te-
rra de cada zona a subministrar. 

Llegenda

Subministrament ACS

Subministrament AFS

Subm. aigua reutilitzada

Aixeta alimentació ACS

Aixeta alimentació AFS

Aixeta alimentació aigua 
reutilitzada

Subministrament d’aigua
e 1/300

Planta Inferior
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Sistema de Calefacció
El circuit de calefacció de l’escola és a través 
del terra radiant. Aquest sistema també uti-
litza l’aerotèrmia, per tant, tenim l’origen a la 
bomba de calor de la Planta Superior. Amb 
el terra radiant s’escalfen tots els espais tan-
cats i, a menys intensitat, els espais comuns.

Llegenda

Conductes d’aigua per calefacció

Diagrama de funcionament. Aerotèrmia

Diposit ACS

Bomba calor 
aerotèrmia

Mòdul de 
gestio de la 
temperatura 
de calefacció

ACS

Aigua companyia

Terra radiant

Calefacció
e 1/300

Planta Superior

Planta Inferior
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Il·luminació
La parcela a la que esta construida l’edi-
fici està orientada directament a Nord, 
per tant, llum directe solar a les aules 
només en tindrem en moments pun-
tuals , ja sigui a les tardes o en els me-
sos mes propers al solstici d’estiu.
L’edifici es concep amb un pla de faça-
na el màxim perforat per tal de poder te-
nir la màxima entrada de llum a l’interior.

Amb la il·luminació artificial  es pretén 
aconseguir un nivell de luminància ade-
quat a cada espai segons l’ús que tinguin.
El cablejat principal va pel trasdos-
sat del mur de contenció i per les pa-
rets dels espais que ho requereixen
Les úniques zones amb falç sos-
tre son els banys i les cuines, per tant 
el cablejat que punxa a cada espai 
queda vist i va collat directament al 
forjat. S’intenta fer una distribució del ca-
blejat de la manera més ordenada possible.

Llegenda

Cablejat elèctric pel forjat

Fluorescent LED color blanc-
càlid

Caixa d’endolls per terra

Cablejat elèctric pel terra

Il·luminació i Electricitat
e 1/300

Planta Superior

Planta Inferior
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