
EL COR DEL CAMPUS MARIA MORAGAS LARRARTE PFC 2015 Tribunal: E. Roca, I. Bilbao, C. Pardal, F. Vàzquez 7

fAçAnA SUD ExtERiOR
fAçAnA SUD intERiOR

fAçAnA ESt ExtERiOR
fAçAnA ESt intERiOR

fAçAnA OESt ExtERiOR fAçAnA OESt intERiOR

fAçAnA nORD ExtERiOR
fAçAnA nORD intERiOR

PROPOStA EnVOLVEnt 1. façana sud exterior
2. façana est exterior
3. façana oest exterior
4. façana nord exterior

a. façana sud interior
b. façana est interior
c. façana oest interior
d. façana nord interior

fAçAnES E 1/600
1.

A

2.B
3. C

4.

D

1_forjat plaça-àgora exterior
acabat_paviment de formigó continu amb juntes cada 
25-30m2
evaquació aigües_boneres lineals de recollida aigues
impermeabilització_làmina asfàltica
solera_de formigó armat
unió dipòsit-edifici_junt de neoprè sota pilar campus 
center
estructura_ jàssera de repartiment de càrregues de 
formigó armat 80x40cm

2_forjat plaça-àgora sota llosa
acabat_paviment flotant de grans peçes de formigó 
sobre peus regulables
solera_de formigó armat
unió dipòsit-edifici_junt de neoprè sota pilar campus 
center
estructura_ jàssera de repartiment de càrregues de 

formigó armat 80x40cm

3_forjat planta +56’00
acabat_paviment tècnic amb peus regulables i dife-
rents acabats de peçes ceràmiques, fusta, formigó... 
segons peça campus center 
aïllament tèrmic_ mitjançant planxes rígides de 5cm 
de gruix
solera_de formigó armat 
estructura_ pilar estructural prefabricat de formigó 
armat unit mecànicament amb fonamentació (sabata)
sanejament_blocs de formigó sobre cimentació co-
rreguda
fonamentació_sabates amb riostres i pilotis de rota-
ció perforats in-situ
sanejament_formigó de neteja

4_tancament 1 sota llosa
estanqueïtat_mur cortina opac amb càmara aire es-
tanca. fusteria amb tall de pont tèrmic
estructura façana_premarc fixat mecànicament en-
tre forjats
acabat_lames de fusta a l’exterior i pladur a l’interior

5_estrucutra
riostra estructural_biga-cèrcol de fotmigó prefabri-
cat en forma “l”de 1m x 0’75m
estabilitat estructural_pilar formigó armat prefabri-
cat continu amb mènsules de recolzament de jàssera 
de forjat prefabricada de formigó armat en forma “t” 
invertida de 1m x 0’75m

6_tancament 2 exterior
protecció solar/pell exterior_portes tipus abatibles 
en l’eix vertical i motoritzades d’acer cotén perforat 
e=2mm
estanqueïtat/pell interior_mur cortina (8+12+8) amb 
càmara aire estanca. fusteria amb tall de pont tèrmic
estructura façana_premarc acer cortén fixat mecà-
nicament a cèrcol estructura.
acabat_fusteria d’acer galvanitzat

7_forjat planta +61’50/+67’00 interior
acabat_paviment tècnic amb peus regulables i dife-
rents acabats de peçes ceràmiques, fusta, formigó... 
segons peça campus center 
estructura_ forjat plaques alveolars 1’2mx11m + 5cm 
capa compressió
estructura_capa compressió 5cm
aïllament_poliestirè extruit 5cm
subestructura_ suspensió amb barilles roscades al 
forjat 
subestructura_regletes metàliques dentades que 
acoplen acabat fals sostre
acabat_lames fusta o altres acabats de planxes per-
forades

8_forjat planta +61’50/+67’00 exterior
acabat_paviment flotant de grans peçes de formigó 
sobre peus regulables 
estructura_ forjat plaques alveolars 1’2mx11m + 5cm 

capa compressió
estructura_capa compressió 5cm
impermeabilització_ làmina asfàltica
aïllament_poliestirè extruit 5cm
subestructura_ suspensió amb barilles roscades al 
forjat 
subestructura_regletes metàliques dentades que 
acoplen acabat fals sostre
acabat_lames fusta o altres acabats de planxes per 
aïllament acústic

9_estructura forat àgora
estructura horitzontal_bigues estructurals de for-
migó armat in-situ 0’6m x 3m anclades a estructura 
vertical de pòrtic pantalla

10_tancament 3 exterior
protecció solar/pell exterior_planxa deployé doble-
gada cada 1m d’acer cortén e=2mm i 5,5m de llarg
accessibilitat_passarela de plaques prefabricades de 
formigó armat unides mecànicament la biga perime-
tral
subestructura_muntant tubular d’acer unit mecànica-
ment a la passarela cada 1m
subestructura_travasser tubular d’acer unit mecàni-
cament entre muntants a cada 2m o 3m segons zona
subestructura_perfil metàl·lic vertical fixat mecà-
nicament al muntant per fixar mecànicament les 
planxes de deployé plegades cada 1m
estanqueïtat/pell interior_mur cortina transparent 
(8+12+8) amb càmara aire estanca. fusteria amb tall de 
pont tèrmic
façana_premarc acer cortén fixat mecànicament a 
cèrcol estructura.
acabat_fusteria d’acer galvanitzat

11_tancament 5 sota llosa
estanqueïtat_mur cortina transparent-translúcid 
(8+12+8) amb càmara aire estanca. fusteria amb tall de 
pont tèrmic
estructura façana_premarc fixat mecànicament en-
tre forjats
acabat_lames de fusta a l’exterior i pladur a l’interior

12_tancament 4 exterior
protecció solar/pell exterior_planxa deployé conti-
nua d’acer cortén e=2mm
estanqueïtat/pell interior_mur cortina opac amb cà-
mara aire estanca. fusteria amb tall de pont tèrmic
estructura façana_premarc acer cortén fixat mecà-
nicament a cèrcol estructura.
acabat_planxa acer cortén exterior i pladur interior

13_coberta_sistema plana invertida
subestructura_ peus regulables recolzats sobre làmi-
na geotèxtil
acabat_ reixeta metàloca d’acer galvanitzat flotant 
sobre peus regulables i capa de grava inferior
capa separadora_geotèxtil
aïllament tèrmic_ poliestirè extruit de 5mm gruix
capa separadora_geotèxtil
impermeabilització_ làmina asfàltica 
pendents_formigó de pendents

 
14_protecció coberta
estructura_perfil tubular metàl·lic fixada mecànica-
ment sobre estructura perimetral edifici de subjecció 

bigues
estructura_biga principal metàl·lica per grans llums 
tipus “fink” de 20cmx80cm
subestructura_ipe riostra-cèrcol perimetral de 6’5cm 
x 12cm
subestructura_bigues prependiculars de riostra tipus 
“fink” de 10cmx40cm
acabat_planxa deployé d’acer cortén sobre subes-
tructura de les planxes
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