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BIBLIOTECA

La biblioteca és un edifici format per murs de càrrega de formigó, que ens permetrà posar finestres i punts 

d’entrada de llum on més ens interessi. Es busca trobar el tipus de llum desitjat, però també les vistes i la 

relació amb l’espai públic exterior més convenient, obrint més l’edifici a la plaça interior.

A més a més, es creen unes entrades de llum zenital a la planta baixa en forma de lluernari, que permetran 

també una relació visual entre una planta i l’altra.

El CTE DB HE3 ens determina l’eficiència energètica que ha de complir la instal·lació d’il·luminació. Això ho 

fa mitjançant el VEEI [W/m2] -el valor d’eficiència energètica en il·luminació-, que ens determina, mitjançant 

la següent expressió, el valor màxim per cada 100 luxes. VEEI = P · 100 / S x Em

LLAR D’INFANTS

La llar d’infants es desenvolupa en una sola planta, al voltant d’un pati central al que donen totes les aules, 

i la circulació es realitza a través d’un passadís que es col·loca a una banda o l’altra en respecte al pati per 

tal de determinar la relació amb la radiació solar directa que es vol tenir a cada zona i el grau de privacitat 

respecte l’exterior que es vol obtenir.

D’aquesta manera, quan tenim aules infantils, el passadís es col·loca de tal manera que aquestes que-

din orientades a sud-est i sud-oest, que són les orientacions que ens permetran una major radiació solar 

durant el dia. Quan es tracta de la barra de serveis, en canvi, el passadís es col·loca de tal manera que les 

estances s’obrin a la cara nord, tenint així una il·luminació regular i difosa.

Això ens dóna com a resultat un edifici que s’obra més al seu interior que a l’exterior, mantenint així un 

grau de privacitat elevat sense ser un edifici opac i absolutament tancat.

Els lavabos de les aules es troben situats al centre de les barres de l’edifici, entre l’aula i el passadís. Donat 

que els lavabos també són espais d’aprenentatge per als infants, és important que siguin agradables, i és 

per això que s’hi col·locaran uns lluernaris per tal de permetre l’entrada de llum zenital.

Tot i així, la profunditat de les aules va de 5,7m a 9,2m i, per tant, la llum artifical també hi té un paper 

important.

Per a la llar d’infants es buscarà que la llum de les aules sigui regular, intentant buscar un efecte similar a la 

llum natural.

Electricitat i telecomunicacions

El pas del cablejat d’electricitat i telecomunicacions es farà pel cel ras, des d’on s’alimentaran les lluminàries 

generals.

Quan sigui necessari es faran connexions puntuals als paraments verticals passant el cablejat pel trasdossat 

o els envans, per tal de permetre llums de paret i punts de connexió dins l’àmbit d’actuació de l’usuari.

A la zona d’estudi, es dotaran les taules de punts de connexió a l’electricitat i a internet mitjançant cable, 

per assegurar-ne una bona connexió. Per a tal fi, les taules estaran en contacte amb els paraments verticals, 

a través dels quals es faran baixar les instal·lacions i es farà la connexió.

A més a més, per abastir alguns elements que requereixen electricitat i estan exents dels paraments verti-

cals, es farà un pas d’instal·lacions per sota del paviment, preveient els punts als quals es podrà connectar 

a la xarxa dotant-los de tapes.

Electricitat i telecomunicacions

A la llar d’infants, el pas del cablejat d’electricitat i telecomunicacions també es farà pel cel ras, des d’on 
s’alimentaran les lluminàries generals. Quan sigui necessari es faran connexions puntuals als paraments ver-
ticals passant el cablejat pel trasdossat o els envans, per tal de permetre llums de paret i punts de connexió 
dins l’àmbit d’actuació de l’usuari. Es pararà especial atenció a que aquests punts de connexió estiguin a una 
altura mínima de 1,20m, fora de l’abast dels nens.
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Tam tam

A la llar d’infants es volia proporcionar una llum regular i difo-

sa. A més, s’ha volgut aprofitar els elements lumínics per a do-

nar un toc de color a l’espai. Per a donar uniformitat, s’utilitza 

la mateixa lluminària per a totes les estances de l’equipament, 

aprofitant les diferents versions que ofereix el disseny en fun-

ció de l’ús i requeriments de cada espai.

El model escollit permet regular la direccionalitat de la llum, 

de manera que es poden regular els elements cap a superfí-

cies llises i obtenir així una llum indirecta, difosa.
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iguzzini model PALCO 

i PALCO WALL WAS-

HER

Focus amb graduació de la inten-

sitat de la llum sobre un sistema 

de guies que permet variar-ne la 

posició per als requeriments parti-

culars i temporals de la sala poliva-

lent. Aquestes lluminàries també es 

col·locaran als lluernaris per a fer el 

mateix efecte que la llum  natural.
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model in 30 super-

fície high contrast

Llum lineal col·locada a les zones 

d’estudi per il·luminar el pla de 

treball dels diferents espais de la 

biblioteca, que requereixen una in-

tensitat lumínica superior a la gene-

ral (es recomanen 500 lux).
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iguzzini model in 

30 empotrable low 

contrast

Lluminària col·locada al conjunt de 

la biblioteca, en la seva versió lineal 

amb tecnologia LED, per a crear 

una il·luminació difosa regular. Es 

col·locarà de manera paral·lela al 

mobiliari per evitar reflexos amb la 

superfície de treball.
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iguzzini model iRoll

Al vestíbul també es vol una llum 

regular i difosa, però no es vol que 

les lluminàries crein una direcciona-

litat a l’espai. Per això hem escollit 

el model iRoll empotrable al sostre. 

La mateixa lluminària, amb un sis-

tema d’engega i apagatge amb 

detector de presència, és la que es 

col·locarà als lavabos.

Per als passadissos i zones de pas 

s’utilitzarà el mateix model de làm-

pada pero en la versió paret, que 

il·lumina directament la paret i el 

sostre creant com a resultat una 

llum indirecta i difosa. I la versió 

suspesa és el que s’utilitza per a 

la zona de música, on es vol crear 

petits ambients diferenciats per a 

escoltar els cd’s.
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Berline

Per a les àrees de

treball en grup. s’hi col·locarà una 

lluminària que s’aproximi més al 

pla de treball.
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model in 30 suspen-

sió high contrast

Per a la zona administrativa, s’utilit-

zarà el mateix model de lluminària 

en versió suspesa a sobre les super-

fícies de treball.

Vista render i mapa de falsos colors
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