






CONCURS ESCOLA BRESSOL I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA ARNAU 

BERENGUER A PALAU D’ANGLESOLA 

LEMA LAINFANTESA 

 

1_ Programa funcional. 

 Optimització en la distribució de l’edifici: Aquest s’organitza al llarg d’un 

element de circulació lineal que funciona com un carrer o espai públic 

interior, al llarg del qual es va adossant el programa agrupat per unitats 

funcionals i educatives. Aquest espai públic interior va fent girs per 

adaptar-se al solar i obrir perspectives. S’han integrat a aquest espai de 

circulació els porxos vinculats a primària, de tal manera que obrint unes 

portes i tancant unes altres el podem transformar en un espai exterior 

cobert per fer-lo servir a l’hora del pati o quan plou. 

 Proposta funcional: S’ha incorporat amb naturalitat tot allò que demana 

el programa i s’han respectat les dimensions sol·licitades. S’han agrupat 

les peces de la manera més eficient possible per evitar desplaçaments 

innecessaris. Les tres unitats educatives (bressol, infantil i primària) es 

poden sectoritzar, cadascuna amb la seva entrada des de l’exterior, però 

també es poden relacionar entre sí a través del carrer interior. 

 Interacció amb l’edifici actual: L’edifici escolar existent i el menjador 

comunitari s’han tractat amb el mateix criteri que els edificis nous, com 

dos pavellons integrats al recorregut interior que va relligant el programa. 

 Accessibilitat i disseny: Construïm en una sola planta per facilitar l’accés 

i la mobilitat de tothom. Per resoldre el canvi de nivell amb l’edifici 

escolar existent afegim una petita rampa al llarg del recorregut interior, 

sense posar cap graó. També hem incorporat un ascensor per pujar a la 

primera planta de l’edifici existent. 

 Possibilitat de creixement: Es pot augmentar el nombre de plantes dels 

dos edificis existents. També es pot créixer lateralment en alguns 

extrems de l’edifici nou. Davant la biblioteca, al costat del menjador, 

també es podria construir algun pavelló més. 



2_ Contextualització proposta. 

 Proposta d’ordenació general del conjunt educatiu: L’edifici s’organitza 

linealment resseguint el perímetre del solar per oferir el màxim de façana 

al carrer i fer ciutat, construint espai públic per a la mainada. 

 Implantació de l’edifici en el lloc i relació amb l’entorn: S’ha donat el 

màxim d’importància al carrer, especialment a l’avinguda Sant Roc que 

ens connecta amb el nucli històric, on es troben l’església, l’ajuntament, 

el casal Sant Jordi i el de Gent Gran. Per reforçar aquest recorregut 

proposem unir la illeta del carrer la Font amb la vorera del davant. 

 Com es resol l’accés a les escoles i a la futura àgora: L’edifici fa unes 

reculades per ampliar les voreres, enriquint l’espai exterior i generant 

una sèrie de placetes a través de les quals s’hi pot accedir a les diferents 

unitats educatives. Per accedir a l’àgora s’incorpora al disseny de les 

voreres la placeta de 20x20 m. com un final de l’Av. Ramon Espinet. 

3_ Qualitat arquitectònica. 

 Qualitat arquitectònica i paisatgística de la proposta: L’edifici s’ha 

concebut com un filtre entre l’escola i el carrer. Per donar privacitat a les 

aules s’han adossat una sèrie de patis que converteixen l’edifici en un 

jardí. En aquests patis es podria assajar de plantar petits horts i construir 

corrals. La façana a sud està protegida per una pèrgola enjardinada amb 

plantes enfiladisses amb flor, tipus buguenvíl·lies, gessamins o glicines, 

que introdueixen el color i la natura en la vida diària dels infants. 

 Coherència de la proposta: El conjunt està pensat des del punt de vista 

dels infants i la comunitat, ampliant voreres per fer espai públic i situant 

la façana directament a carrer per fer ciutat. S’ha volgut que els infants 

gaudeixin d’espais variats, en contacte directe amb la natura. 

 Interrelació entre els edificis: Tots els edificis estan connectats entre sí a 

través d’un espai de circulació i esbarjo que els hi dóna unitat, de tal 

manera que amb aquesta operació eliminem tots els espais exteriors 

residuals i els concentrem en el pati, l’àgora i el carrer. 



 Relació amb els espais exteriors: Tots els espais de l’escola tenen accés 

i vistes als patis, a les pèrgoles enjardinades o vistes creuades. Els 

porxos i pèrgoles de bressol i infantil es poden convertir en aules 

exteriors, mentre que els porxos de primària s’han incorporat al 

recorregut interior, optimitzant així els espais de pas i trobada.  

4_ Eficiència energètica, sostenibilitat i salut. 

 Equilibri entre solucions constructives i medi ambient: S’utilitzen 

materials locals, com el mur de maó vist i la fusta, que es fa servir tant 

als elements estructurals horitzontals (CLT) com les fusteries, ja que és 

un material fàcil d’incorporar dins d’un sistema d’economia circular. 

 Mesures passives i estratègies per a la disminució de la demanda 

energètica: La façana a sud està composta per una galeria envidrada 

que conforma l’element de circulació i fa efecte hivernacle a l’hivern per 

escalfar de manera natural els espais de circulació. Igualment, es 

protegeix amb la pèrgola enjardinada. Tenim, per tant, 3 nivells de 

control tèrmic: la galeria envidrada a l’hivern, el ràfec que queda quan 

obrim la primera línia de façana a l’estiu i la pèrgola enjardinada que ens 

proporciona a l’hivern i a l’estiu el grau de protecció adient. La façana a 

nord té finestres més petites i es fan servir panells de fusta per reduir la 

superfície de vidre. Tot l’edifici està folrat per una camisa d’aïllament 

tèrmic per eliminar els ponts tèrmics i es fa servir calefacció per terra 

radiant per aprofitar la inèrcia tèrmica del paviment. Totes les aules i 

estances estan dotades de ventilació creuada, apart del sistema de 

renovació d’aire i tractament d’aquest que demana el RITE. L’escola 

gaudeix de molta llum natural, amb espais en molts casos amb doble 

orientació. Això minimitzarà l’ús de l’enllumenat artificial. Les solucions 

constructives ens permetran obtenir una qualificació energètica tipus A. 

 Mesures actives per a la disminució del consum energètic: Es fan servir 

detectors de presència per apagar els llums, en banys i zones de pas, i 

aixetes d’aigua amb temporitzador. S’utilitzaran lluminàries tipus LED 

amb sistema DALI per obtenir diferents nivells d’il·luminació a les aules i 



biblioteca. Es recollirà l’aigua de pluja i s’emmagatzemarà per poder 

regar les pèrgoles i arbres del jardí. 

 Mesures relacionades amb la generació d’energia d’origen renovable i 

autoconsum energètic: Farem una instal·lació de panells fotovoltaics a 

les cobertes inclinades de sud, amb un total de 245m2 captadors. 

Col·locarem també plaques solars d’ACS, per a la cuina i dutxes. Farem 

servir un sistema de calefacció amb dues calderes de condensació d’alt 

rendiment, una per a l’escola bressol i una altra per a tota la resta. Es 

proposa una calefacció per terra radiant, i un sistema de conductes per a 

ventilació i renovació d’aire dels espais. 

 Mesures relacionades amb la gestió energètica: Es realitzarà un 

monitoratge dels consums per a una gestió energètica eficient. Tindrem 

informació del consum per estances, per dia i hora de l’any, amb dades i 

gràfiques, i amb aquesta informació podrem gestionar millor l’edifici. Es 

col·locaran sondes de CO2 per a la posada en funcionament del sistema 

de renovació, reduint la necessitat al mínim. Es dividirà l’edifici en dos 

sectors, bressol i la resta, per gestionar-los independentment i reduir 

pèrdues d’energia i de pressió per distàncies excessives. 

 Mesures relacionades amb espais saludables: Es farà renovació d’aire, i 

control d’humitat per eliminar contaminants com el CO2 i COVs i millorar 

la qualitat de l’aire. Es farà una adequada posta a terra de les masses 

metàl·liques per minimitzar els camps elèctrics. Es prioritzarà la 

instal·lació de dades amb tecnologia cablejada per minimitzar l’exposició 

a la radiació electromagnètica. Es faran servir materials naturals, fusta, 

ceràmica, evitant els plàstics per no incrementar l’electricitat estàtica i 

alliberament de COPs i COVs. Les pintures i vernissos seran naturals, 

sense emissions de compostos químics. Els tancaments seran de fusta, 

material amb alta permeabilitat al vapor, que afavoreix la regulació 

higrotèrmica de l’interior i evita condensacions. 

5_ Economia de la proposta. 

 Viabilitat de la proposta: Construïm una sola planta, la qual cosa elimina 

la construcció de nuclis verticals i fa més fàcil la construcció per fases si 



s’escau. Fem façana al carrer, amb mur de carrega de maó de tradició 

local i coberta de fusta vista per dins. Aquest mur de maó surt de la seva 

posició de façana convertint-se en pati, per donar als espais educatius 

filtres amb el carrer, construint uns interiors-exteriors enjardinats. 

 Sistema constructiu que permeti reducció temps d’execució: Les 

cobertes són de panells de fusta CLT nervats que permeten cobrir grans 

superfícies en poc temps. Els murs d’obra vista estructural no 

representen una partida molt gran, ates que estan molt distanciats per la 

gran llum dels panells CLT. El paviment és de formigó continu, de ràpida 

construcció, acabat amb una capa de resines acolorides i pols de quars. 

 Manteniment: Les superfícies d’obra vista requereixen de poc 

manteniment, igual que els paviments de formigó acolorits amb resines i 

pols de quars. Per reduir el manteniment de les fusteries es triaria una 

fusta durable o molt durable amb un tractament protector adequat. 

 Pressupost estimatiu: % € 

 Moviment de terres 0,5% 8.477,3€ 

 Sistema estructural 25,0% 423.865,0€ 

 Sistema d’envoltant  28,0% 474.728,8€ 

 Sistema de compartimentació  7,5% 127.159,5€ 

 Sistema d’acabats interiors  8,0% 135.636,8€ 

 Sistema condicionaments i instal·lacions  22,0% 373.001,2€ 

 Equipaments  1,0% 16.954,6€ 

 OBRA NOVA  92,0% 1.559.823,2€ 

 URBANITZACIÓ  5,0% 84.773,0€ 

 Gestió de residus  2,0% 33.909,2€ 

 Seguretat i salut  1,0% 16.954,6€ 

 PRESSUPOST TOTAL  100%  1.695.460,0€ 

 Temps d’execució de 7-8 mesos: Al ser un edifici d’una sola planta i amb 

una estructura prefabricada on els sostres es poden muntar en pocs dies, 

el temps d’execució es podria reduir fins a 7 mesos. 


