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El treball fi nal de Grau que es mostra a continuació és una aproximació a alguns dels 
reptes actuals dels centres educatius des d’un punt de vista arquitectònic. Sovint es 
parla de millorar el nostre model educatiu però poques vegades es parla de com han 
de ser els edifi cis escolars, els espais i l’entorn on els infants passaran tantes hores en 
una etapa tant important per a la seva vida. Quina ha de ser la relació de l’escola amb 
la ciutat? Com s’adapta el centre educatiu al lloc on s’implanta? Quin ha de ser el seu 
programa? El projecte desenvolupat d’escola pública d’educació infantil i primària a la 
ciutat de Banyoles només pretén ser una petita contribució a refl exionar sobre aquestes 
qüestions.

Introducció
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Les construccions modulars prefabricades són una 
solució provisional alhora d’ampliar centres escolars o 
crear-ne de nous però sovint acaben quedant-se durant 
molts anys abans no arriba la solució defi nitiva. En al-
guns casos, la manca de recursos de les administracions 
públiques fa retardar considerablement la construcció 
dels edifi cis que han de substituir als barracons prefabri-
cats i es dóna la situació d’alumnes que realitzen tota la 
seva etapa d’escolarització en barracons.

Al contrari del que podria semblar a primera vista, en 
els mòduls prefabricats que s’utilitzen més habitualment 
s’acostuma a assolir els requeriments mínims de confort 
tèrmic. Les aules disposen de calefacció i aparells d’aire 
condicionat. Tot i això, la qualitat d’acabats, d’espais i de 
materials és molt baixa. Les mides estàndard dels mò-
duls limiten la funcionalitat i l’organització de la planta. A 
més, en alguns centres el fort vent i la pluja han malmès 
els barracons alguna ocasió, per culpa de la debilitat dels 
materials utilitzats.

El problema



8

El curs 2015-16 va començar amb 996 barracons a les 
escoles de Catalunya i 90 centres construits íntegrament 
en barracons. A les comarques gironines el nombre de 
mòduls ascendia a 310 mentre que els centres ubicats 
en la seva totalitat en aquestes infraestructures eren 28.

Aquestes xifres mostren la magnitud del problema i 
evidencien la necessitat no només d’invertir en la cons-
trucció de noves escoles sinó també d’entendre que els 
espais i l’arquitectura dels centres són importants en la 
formació i educació dels alumnes.

Distribució en el territori dels centres ubicats exclusivament 
en barracons a la Província de Girona

Font: Departament d’Ensenyament - Serveis Territorials a Girona
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L’escola Camins

El mes de setembre de 2012 començaven les classes a 
la nova escola de Banyoles, batejada “Camins” un any 
més tard. L’augment d’alumnes en els altres centres 
banyolins en van fer necessària la construcció que, de 
manera provisional, es feia en mòduls prefabricats. Co-
mençava, així, un període d’espera per part d’alumnes, 
pares i mestres fi ns que l’administració presenti un 
projecte per a l’edifi ci defi nitiu. Començava un període 
que sol ser llarg i incert però que, al mateix temps, obre 
la porta a imaginar i refl exionar sobre com hauria de ser 
l’escola que es construeixi fi nalment.

L'Escola Nova de Banyoles, que
a més de ser una escola nova de
moment ja s’ha batejat amb aquest
nom, obrirà les seves portes a par-
tir d’aquest setembre amb mò-
duls prefabricats. L’escola, explica
l’Ajuntament, «ja s’ha començat a
construir». Aquest dimarts, els
operaris han preparat els fona-

ments on s’aguantaran les classes,
i la setmana vinent arribaran els
mòduls prefabricats que consti-
tuiran les aules on s’impartiran les
classes i els despatxos dels pro-
fessors. L’objectiu del projecte és te-
nir la construcció disponible de
cara al  setembre, alhora amb l'i-
nici del curs -.

En total, aquest primer curs,
l'Escola Nova tindrà  alumnes,
dels quals la meitat provenen de
sol·licituds fetes en primera opció.
L’Escola ha hagut de decidir-se a
obrir dues línies de P per fer
front a la creixent demanda de
places per a nens de tres anys. 

El nou centre ocuparà un solar
situat a l'encreuament dels carrers
Concòrdia de les Aigües de l'Estant
i Bassa del Cànem, molt a prop de
la Farga d'Aram, i permetrà posar
? als «bonys» que hi havia en altres

escoles del municipi. 
Banyoles no serà l'única po-

blació que aquest curs tindrà un
nou centre educatiu. També n'hi
haurà una de nova a Lloret de
Mar (Selva). De cara al curs que co-

mençarà al setembre, a les co-
marques gironines, el Departa-
ment d'Ensenyament ha obert la
matriculació de  grups de P —
tan públics com concertats—, tret-
ze menys que al curs anterior. 

BANYOLES | ACN/DdG

El nou centre educatiu
oferirà les classes als seus
40 alumnes i els despatxos
en mòduls prefabricats

�

Comencen a fer els
fonaments de l’Escola
Nova de Banyoles

Comença la construcció dels fonaments pels mòduls prefabricats.

DIARI DE GIRONA

Diari de Girona, 2012-08-08, p. 6.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Estrenada a principis del
curs passat, la nova escola
de Banyoles no es va inau-
gurar fins ahir perquè en-
cara no s’havia fet oficial el
seu nom. Es diu Camins,
un nom amb el qual la co-

munitat educativa del
centre es vol referir a la
trajectòria vital que la
mainada –uns 90, en l’ac-
tualitat– inicia a les seves
aules, segons va dir la seva
directora, Carme Güell. La
festa va aplegar familiars
dels alumnes i uns bona
representació de les altres

escoles i instituts de la ciu-
tat, així com membres del
consistori. L’acte el va pre-
sidir el director d’Ense-
nyament a Girona, Albert
Bayot, que va elogiar el
tremp de la comunitat
educativa de la ciutat, de
la qual ell en va formar
part. De la seva banda, l’al-

calde, Miquel Noguer, va
repassar les accions vincu-
lades a l’educació que ha
emprès el seu equip de go-
vern. L’escola Camins ocu-
pa uns mòduls prefabri-
cats, en espera de disposar
d’un edifici definitiu, per
al qual encara no s’ha deci-
dit l’emplaçament. n

La nova escola de Banyoles,
batejada i inaugurada

EDUCACIÓ

R. Estéban
BANYOLES

La inauguració de l’escola Camins, situada al polígon de la
Farga, en el moment dels parlaments, ahir a la tarda n R. E.

Punt Avui. Comarques gironines, El, 2013-11-09, p. 6.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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La directora de l’actual escola Camins és Carme Güell. 
Aquí és necessari per part meva manifestar un agraï-
ment a la seva extraordinària amabilitat. Vaig efectuar 
dues visites al centre que em van permetre conèixer de 
primera mà el funcionament i les necessitats de l’escola. 
El projecte pedagògic és ambiciós, modern i innovador. 
Els espais es divideixen en ambients diferenciats (taller, 
laboratori, sala, joc simbòlic o mediateca) i els infants de-
cideixen lliurement cada dia a quin volen estar. D’aquesta 
manera s’afavoreixen i es respecten els interessos i 
capacitats de cada infant.

La imatge exterior del centre, que està situat enmig d’una 
zona industrial, desprèn fredor i buidor. Tanmateix, una 
vegada a dins, és certament impressionant com un espai 
tant fred i impersonal com és un mòdul prefabricat es 
converteix en agradable i càlid amb el mobiliari, les jogui-
nes, els dibuixos i les manualitats fetes pels nens.

En el projecte de construcció de la nova escola és 
molt important tenir en compte la necessària fl exibilitat 
dels espais i un bon condicionament acústic. Algunes 
mancances actuals són una biblioteca, espais per a les 
famílies o un teatre, entre d’altres.
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La societat hauria d’entendre i reivindicar la importàn-
cia de l’escola com una peça activa dins la ciutat o el 
municipi. A banda del problema que representen les 
construccions en barracons o tanmateix lligat a això, les 
ubicacions de les noves escoles, ja siguin provisionals 
o defi nitives, se solen efectuar en zones perifèriques o 
allunyades dels nuclis urbans d’activitat. La construcció 
d’una escola no hauria de ser un problema sinó una 
oportunitat i la ubicació escollida hauria de comportar 
benefi cis per als infants i per a la zona on s’implanta.

Francesco Tonucci (Frato) és un pedagog i dibuixant 
italià que promou principis pedagògics allunyats dels 
mètodes tradicionals i que tenen l’infant com a protago-
nista. Una de les seves reivindicacions és precisament 
el camí escolar: la possibilitat que els infants vagin a peu 
a l’escola. Això seria possible si la ubicació dels centres 
escolars s’escollís atenent a aquests criteris.

L’escola, una peça important

A Pesaro, a prop de Fano, des del 2001 s’està fent una expe-

riència d’autonomia dels nens: d’anar sols a l’escola. I cada 

dia hi ha dos mil nens que es mouen sols per anar-hi. I en una 

enquesta de fa anys es demanava a la policia municipal de 

comptar quants accidents hi havia hagut amb els nens que 

anaven sols en comparació amb els que anaven en cotxe amb 

els pares. Dels primers no va sortir cap accident en vuit anys. 

Això demostra que els nens són capaços de cuidar-se. Nens, 

nenes, tontos i llestos, no van a parar a sota un cotxe, no els 

rapten, no els violen. En el cas dels nens que anaven en cotxe 

amb els pares, hi va haver nou casos d’accidents. El més 

segur per a un nen és anar sol. 

Francesco Tonucci. 8-11-2015. Diari Ara.



C O N È I X E R  B A N Y O L E S





15

Context territorial

Banyoles és una ciutat de 19.343 habitants segons les 
dades de 2014. Es troba a una altitud de 172 metres so-
bre el nivell del mar i és la capital de la comarca del Pla 
de l’Estany. El municipi té una àrea de 10,89 km2 i limita 
amb Porqueres i Fontcoberta.

Pel que fa al clima, la temperatura mitjana interanual de 
Banyoles és de 15 ºC i la pluviositat és força alta. Els 
vents que predominen són els de nord-oest i sud-est. 
En general, són moderats, encara que la tramuntana i el 
mestral poden produir ràfegues intenses puntualment.

La ciutat està situada en un lloc estratègic, a mig camí 
dels Pirineus i de la Costa Brava. Això signifi ca que 
disposa de bones comunicacions amb dues àrees de 
primer nivell turístic, la qual cosa és un fet molt positiu 
per al seu desenvolupament. També gaudeix d’una 
bona comunicació viària amb Girona, la capital de la 
província, que es troba a 20 quilòmetres i és el principal 
centre econòmic de la regió. Les dues altres ciutats que 
completen el triangle de nuclis perifèrics importants són 
Figueres i Olot.N      e 1: 400.000
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L’Estany és l’element que caracteritza Banyoles. Un 
espai natural d’una bellesa excepcional que durant les 
darreres dècades s’ha intentat promocionar per atraure 
visitants a la ciutat. L’any 1992 Banyoles va ser una de 
les subseus dels Jocs Olímpics de Barcelona i l’estany 
es va preparar per acollir les proves de rem. Es van 
realitzar actuacions destinades a permetre la pràctica 
d’aquest esport al més alt nivell, cosa que ha permès 
convertir l’estany en un punt de referència per esportis-
tes de tot el món. Altres actuacions desenvolupades en 
motiu dels JJOO van provocar més controvèrsia, com 
l’actuació urbanística de la zona de La Draga, que va 
destruir terrenys d’alt valor agrícola i natural.

Es pot dir que Banyoles és una ciutat activa i segurament 
aquest és el seu atractiu més gran. Cada dimecres hi té 
lloc el mercat setmanal i els carrers del centre històric 
s’omplen de gom a gom. Recentment se n’ha millorat 
la pavimentació i el mobiliari i això ha ajudat a tornar a 
dinamitzar aquesta zona. D’altra banda, les condicions 
de la ciutat afavoreixen la pràctica esportiva, el passeig 
i les activitats a l’aire lliure. Pràcticament cada cap de 
setmana s’hi disputa alguna prova esportiva.

La ciutat actual

A dalt: cartell al passeig Mossèn Lluís Constants 
A la dreta: dibuix del Carrer Major
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ÚS MIXTE
Inclou els usos residencial, petit comerç, serveis, equipaments i altres 
construccions de petita dimensió

 illa oberta. Són aquelles illes que contenen edifi cacions   
 separades

 front de carrer uniforme. Són illes obertes que presenten un  
 front continu en almenys una de les seves cares.

 illa tancada. Són illes compactes que presenten un front   
 continu en totes les seves cares.

ÚS INDUSTRIAL I COMERCIAL
Inclou fàbriques, naus industrials, grans comerços i magatzems de 
grans dimensions.

 industrial. Són aquelles illes que contenen edifi cacions de  
 tipologia variada destinades a usos industrials.

 gran comerç. Són espais comercials de grans dimensions  
 amb aparcament propi.

SENSE ÚS

 no ocupades. Són illes sense edifi cacions que disposen de  
 carrers urbanitzats.

En el plànol de tipologies d’illa s’identifi ca clarament un 
centre de la ciutat format per carrers estrets i no alineats 
on la densitat d’ocupació de les illes és major i que 
correspon al nucli històric. Al nord est d’aquest centre 
es pot observar una taca blanca sense urbanitzar que 
correspon a la zona d’hortes i conreus del Sotamonestir. 
La perifèria de la ciutat està formada per extenses zones 
residencials de baixa densitat mentre que algunes zones 
industrials ocupen una posició central respecte el teixit 
urbà.
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N      e 1: 10.000
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A dalt: evolució històrica del municipi
A la dreta: plànol de Banyoles (1905)

Història i creixement

Les primeres evidències de l’existència de poblats al vol-
tant de l’Estany provenen del neolític (5200 aC). El nom 
actual de la ciutat deriva de la paraula llatina Balneolae, 
que signifi ca banys petits. Això indica que és possible la 
presència de banys públics a la zona de Banyoles durant 
l’època romana.

El Monestir benedictí de Sant Esteve, fundat l’any 812, 
representa l’origen de la vila medieval de Banyoles. La 
construcció de canals de reg durant aquesta època va 
permetre dessecar les zones d’aiguamolls i convertir-les 
en terrenys fèrtils. Això va fer que la vila comencés a 
créixer cap al sud-oest seguint l’estructura establerta pels 
recs.

Entre el 1269 i el 1333 es va construir l’església de Santa 
Maria dels Turers, a partir de la qual es va continuar ex-
pandint la vila. L’actual plaça Major també es va construir 
el segle XIII. Era un creixement dins un recinte emmura-
llat, que es va construir entre el 1209 i el segle XV amb 
la fi nalitat de protegir la ciutat de les possibles amenaces 
externes.

Entre els segles XII i XIV es va produir una gran expan-
sió econòmica, principalment a causa de l’exportació de 
draps per tota la Mediterrània. Després, però, la ciutat 
va experimentar un llarg període de decadència que va 
fi nalitzar el segle XVIII amb un gran desenvolupament 
demogràfi c, econòmic i urbanístic. La indústria tèxtil era 
molt potent, però també ho eren les altres indústries 
vinculades als molins de què disposava la ciutat.

Després d’un segon període d’estancament la ciutat va 
tornar a créixer de manera considerable a partir dels 
anys 60 del segle XX. El sector serveis ha esdevingut 
predominant i l’agricultura ha perdut pes en l’economia 
de la ciutat. A nivell urbanístic, les edifi cacions s’han 
anat apropant a l’Estany i les noves zones residencials 
de baixa densitat han ocupat progressivament els antics 
terrenys d’hortes i conreus. Font: Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya

N
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Els recs són els elements estructuradors que han 
vertebrat el teixit urbà i la trama de carrers fi ns al segle 
passat, quan la majoria van ser soterrats. A banda del 
propòsit inicial, assecar les zones d’aiguamolls, van ser-
vir per al reg i per a fer funcionar moltes de les indústries 
i molins del municipi. Aquests darrers anys Banyoles ha 
impulsat un procés de descoberta dels recs per a donar-
los valor novament.

Existeixen sis recs, cinc dels quals travessen la ciutat, 
que acaben desembocant al riu Terri. Dels recs principals 
es despengen una gran quantitat de recs i canals de me-
nor dimensió i cabal que ressegueixen molts dels carrers 
del nucli històric o que serveixen, encara ara, per regar 
les hortes i els conreus.

Els recs de Banyoles
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N      e 1: 10.000
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La situació dels centres escolars actuals és signifi cativa. 
Tan sols les escoles Baldiri i Reixach i La Draga (04 i 05) 
no ocupen una posició de límit perifèric. En la resta de 
centres la majoria dels alumnes depenen del transport 
públic o privat per arribar-hi i el concepte de camí escolar 
és de difícil aplicació.

Mapa d’escoles

ESCOLES

01. Escola Camins
02. CEIP Pla de l’Ametller
03. CEIP Can Puig
04. CEIP Baldiri i Reixach
05. CEIP La Draga
06. CEIP Casa Nostra (privada)

INSTITUTS

07. IES Pere Alsius
08. IES Pla de l’Estany
09. IES Josep Brugulat

06

07

08 02

04

05

09

03

01

Centres educatius de Banyoles (2015) E 1/15000

250m

500m

750m

1000m
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El Sotamonestir és una zona, situada entre el Monestir 
de Sant Esteve i els veïnats de Canaleta i Can Puig, 
formada per hortes i conreus d’especial interès agrícola 
i natural. Tot i estar situat en una posició central, molt 
a prop del nucli històric, la ciutat moderna ha donat 
l’esquena a aquest espai que molta gent utilitza per anar 
a passejar o a fer esport. Ara mateix representa una 
oportunitat per a Banyoles. És un pulmó verd que, a més, 
pot servir per vincular zones residencials poc connecta-
des a la ciutat.

El paisatge del Sotamonestir és pla, amb l’aigua dels 
recs molt present en tot moment, ple de vegetació que 
varia considerablement segons l’època de l’any i amb 
construccions disperses i variades (magatzems agrí-
coles, cases i antigues fàbriques o molins). Es respira 
calma i tranquil·litat.

El valor natural
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Dins el Sotamonestir o en els seus límits s’hi troben 
diversos edifi cis industrials abandonats, alguns d’ells en 
un estat lamentable. El seu interès arquitectònic és variat 
i escàs en general, però tenen una alta càrrega històrica 
i identitària i, al mateix temps, estan agradablement ben 
integrats a l’entorn. La recuperació d’aquests espais a 
través de nous usos contribuirien a activar de nou tota 
l’àrea del Sotamonestir i en canviarien la imatge de 
decadència i desolació actual.

Fàbriques en desús

01



31

02 Fàbrica Torrent

03 Farinera Surribas

04 Molí i magatzem

01 Pells Durall

05 Cal Laqué

06 Tèxtils Molfort’s

02

03

04

05

06
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Manifest:

El Sotamonestir, entre els barris de Can Puig, Canaleta, Mas 

Palau i el Barri Vell, és probablement el darrer espai verd no 

urbanitzat que li queda a Banyoles. En aquesta àrea s’hi ha 

preservat, al llarg dels segles, un conjunt d’horts, recs i molins 

medievals únic a Catalunya, i també un paisatge respectuós 

just al costat del Monestir, origen fundacional de la nostra 

ciutat. L’Ajuntament de Banyoles, tanmateix, s’ha proposat 

urbanitzar el Sotamonestir amb uns criteris que suposarien 

la destrucció d’un dels espais més emblemàtics de la nostra 

ciutat.

Efectivament, l’Ajuntament ha previst, en la major part de la 

zona, la construcció de cases, blocs de pisos i vials asfaltats, 

però, ¿què en pensen els banyolins i les banyolines de tot 

això?  Si l’Ajuntament planteja un procés participatiu, ¿la 

comunitat banyolina pot decidir si prefereix la construcció 

massiva i les decisions precipitades, un gran parc urbà amb 

fi ns  socials i econòmics, un barri que combini usos diversos 

en l’era del coneixement, una zona urbanitzada de manera 

continuista respecte als teixits que l’envolten, etc.? Podem 

decidir?

Som conscients que el Sotamonestir necessita ser ordenat 

però considerem que és possible fer-ho pensant en la qualitat 

de vida i el paisatge de Banyoles, una ciutat que pràcticament 

no compta amb espais verds en la trama urbana.

La Plataforma Salvem Sotamonestir és la suma de diferents 

persones i col·lectius de Banyoles amb sensibilitats diverses 

que té com a objectiu la preservació i ordenació digna d’aquest 

espai tan singular de la nostra ciutat i l’atenció per la voluntat 

dels banyolins i les banyolines. Reivindiquem que els valors 

paisatgístics, ambientals, de patrimoni històric, culturals i 

socials prevalguin per sobre dels estrictament especulatius. 

Animem, per tant, a tota la ciutadania a donar-hi suport, a 

demanar un procés de participació real i efi cient �si cal, amb 

una consulta popular�, i emplacem l’Ajuntament de Banyoles a 

rectifi car la seva proposta en benefi ci de tots el ciutadans.

Aturem el pla. Salvem Sotamonestir! Repensem Banyoles.

L’Ajuntament de Banyoles està impulsant un POUM 
que en la documentació inicial preveu urbanitzar gran 
part de l’àrea del Sotamonestir, eliminant prop d’un 70% 
dels horts que queden a la ciutat. Per aquests motius 
l’any 2012 es va crear la plataforma ciutadana Salvem 
Sotamonestir, que ha realitzat accions per preservar 
aquest paisatge i ha denunciat el caràcter especulatiu de 
la proposta del consistori banyolí.

Moviment ciutadà
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La ubicació

El lloc escollit per a la realització d’aquest projecte de 
centre educatiu és l’antiga adoberia Pells Durall. Està 
situada a la Ronda del Monestir, fàcilment accessible des 
dels carrers del barri vell i a mig camí  entre els barris de 
Can Puig i Canaleta i el centre de la ciutat.

El volum principal de la fàbrica, una nau longitudinal, 
domina el paisatge en aquell punt ja que es troba més 
elevat que la zona d’hortes. S’accedeix a la fàbrica res-
seguint el mur del monestir. L’edifi ci està en el límit entre 
la zona agrícola i la zona edifi cada per la qual cosa es 
pretén potenciar la relació entre les dues parts.

Una escola requereix un nombre elevat de metres qua-
drats d’espai per al pati, a banda de l’espai construït. Això 
s’aconsegueix amb aquesta adoberia, a diferència de la 
Farinera Surribas que també presentava aparentment 
unes bones condicions per implantar-hi una escola.

Ronda del M
onestir
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REVALORITZAR CONNECTAR POTENCIAR

Mitjançant aquesta ubicació es pre-
tén revaloritzar l’entorn del Sotamo-
nestir i els seus edifi cis industrials 
en desús. La recuperació de l’antic 
espai de l’adoberia transforma un 
espai abandonat i sense expecta-
tives de canvi a curt termini en un 
lloc amb un nou ús per a la ciutat. 
Aquest fet podria ajudar a la millora 
de la zona i podria ser un punt 
d’inici que obriria la porta a nous 
projectes al Sotamonestir seguint la 
mateixa pauta.

Actualment hi ha molts camins 
peatonals que travessen les hortes 
del Sotamonestir i són utilitzats 
diàriament pels veïns, ja sigui per 
fer esport o per accedir a peu al ba-
rri vell des dels barris circumdants. 
El projecte se situa en un lloc 
interessant des d’on pot contribuir a 
consolidar algun d’aquests camins 
fent una transisió més amable i 
acompanyada des de la ciutat cap 
a l’espai verd.

La ubicació d’una escola en aquest 
lloc busca potenciar la mixticitat 
d’usos de la ciutat, especialment al 
centre, per aconseguir una ciutat 
més dinàmica i amb activitats 
paral·leles durant tots els dies de 
la setmana, no només de forma 
puntual. A través del projecte es vol 
potenciar també el paisatge, orde-
nant el lloc de manera tranquil·la, 
destacant-ne les principals qualitats 
i preservant-ne el seu elevat interès 
natural.  
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La Farga 

És un barri de blocs 
construïts els anys 60 
del segle passat. Té 
un elevat percentatge 
de població immigrada 
i és una zona bastant 
desconnectada del 
centre urbà.

Barri Vell

Continua sent el 
centre de Banyoles. 
La majoria dels seus 
carrers són peatonals 
i és on es concentra 
gran part del petit co-
merç. Ha estat objecte 
d’importants millores 
els últims anys.

El Mas Palau

La construcció 
d’aquest barri de 
cases unifamiliars es 
va iniciar els anys 50. 
A l’oest s’uneix amb 
els blocs de la Vila 
Olímpica.

Canaleta

És un barri de blocs 
i zones ajardinades. 
Un elevat percentatge 
dels habitants són 
d’origen immigrant. 

Can Puig

És una zona residen-
cial formada per blocs 
de pisos en la part 
baixa i cases unifa-
miliars amb jardí en 
la part superior. Aquí 
la mobilitat té una 
excesiva dependència 
del cotxe.
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Sembla ser, i afi rmo amb tota la precaució possible, que 
l’adoberia de Josep Durall inicia l’activitat el 1896. Tot i 
això, la presència d’una adoberia en aquest lloc es podria 
remuntar molt més enrere en el temps, ja que alguns plà-
nols indicaven la presència de construccions en aquest 
indret abans de la data esmentada.

Diversos volums, de diverses èpoques i de diversa tipolo-
gia formen el conjunt de la fàbrica. La nau de major mida 
i en millor estat de conservació podria haver estat cons-
truïda en una ampliació el 1940, segons alguns docu-
ments. Successives ampliacions es van realitzar al llarg 
del segle passat i tenen poca entitat constructiva. Entre 
1999 i 2000 l’adoberia tanca les portes defi nitivament i 
s’accentua considerablement el procés de decadència de 
l’edifi ci. Actualment, molts dels sostres dels volums han 
caigut i la degradació és important fi ns al punt en què és 
perillós entrar al recinte. Els darrers anys el lloc ha estat 
notícia per actes de vandalisme i per un accident en què 
un nen va resultar ferit per cremades mentre jugava dins 
la fàbrica.

Història del lloc

A dalt a l’esquerra: fotografi a de 1998 (Josep Curto) 
A dalt a la dreta: anuncis de diari de 1991 i 1992
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Estat actual

A la planta de l’esquerra s’ha intentat distingir les dife-
rents parts i afegits de la fàbrica segons la tipologia de la 
seva construcció i l’estat en què es troben. En general, 
el conjunt té poc interès arquitectònic ja que les amplia-
cions realitzades no han respectat les antigues edifi ca-
cions. Els volums més nous tenen poca entitat constructi-
va i l’estat de ruïna és important en tots ells.

Els elements que conserven l’estructura en més bon es-
tat són la nau allargada i el volum d’ofi cines de l’entrada 
principal.

 Cobert tipus Uralita

 Construcció de totxana o maó calat i   
 coberta tipus Uralita

 Construcció de mur de pedra en estat de  
 ruïna total

 Construcció de mur de pedra en estat de  
 ruïna parcial
 
 Construcció de mur ceràmic i de pedra amb  
 coberta tipus Uralita N      e 1: 500
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Normativa aplicable

En un edifi ci per a un centre educatiu és aplicable el Codi 
Tècnic de l’Edifi cació en tots els seus apartats. A banda 
d’aquesta normativa, que és d’aplicació en tots els nous 
edifi cis, existeixen dos documents més específi cs que 
fan referència únicament a centres escolars: el Reial 
Decret 132/2010 i els Criteris que determina el Departa-
ment d’Educació.

Pel que fa a la normativa urbanística de Banyoles, el 
solar del projecte està actualment qualifi cat de zona 
industrial. L’Ajuntament està en procés d’aprovació d’un 
nou POUM que preveu canvis importants a la zona del 
Sotamonestir, per la qual cosa estaria a voluntat del 
consistori fer les modifi cacions oportunes per permetre la 
construcció de l’escola.

En la pàgina següent es mostra el programa de neces-
sitats per a una escola d’una línia segons els Criteris del 
Departament. L’escola Camins té la previsió de tenir una 
sola línia, per la qual cosa el nou centre objecte d’aquest 
projecte es preveu també d’aquestes mateixes dimen-
sions.

Criteris per a la construcció de nous edifi cis per a centres 
docents públics

És un recull de diferents normatives vigents que el Departament 
d’Educació elabora per destacar aquells aspectes que mereixen una 
especial atenció. També incorpora requeriments específi cs, alguns 
d’ells de caràcter normatiu.

Es tracta d’un document extens format per uns criteris generals, 
uns de constructius, programes de necessitats segons el nombre 
d’alumnes i exemples d’organització amb contingut gràfi c. S’hi poden 
trobar des de recomanacions de caràcter general relatives a orienta-
cions fi ns a especifi cacions concretes en matèria d’instal·lacions.

Reial Decret 132/2010

Estableix els requisits mínims dels centres que imparteixen els en-
senyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària 
i l’educació secundària.

Per a aquest projecte són d’aplicació els Títols I, II i III, mentre que el 
Títol IV fa només referència als centres d’educació secundària.

El document determina les instal·lacions bàsiques i les condicions 
que han de tenir els espais dels centres. També especifi ca la titulació 
acadèmica que requereix el professorat.

A dalt: normativa específi ca per a centres educatius
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Llibre de criteris
Font: Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) 
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Descripció del projecte

Algunes preexistències de l’antiga adoberia, les parts 
més interessants i en més bon estat, s’incorporen per 
formar un nou conjunt. Es decideix utilitzar l’antiga nau 
principal com a aulari i l’edifi ci d’ofi cines com a zona 
d’administració de l’escola. 

La nau principal divideix l’àmbit de projecte en dues 
zones, una de superior més tancada i una d’inferior que 
s’obre cap a les hortes. Els nous volums que contenen 
els espais vinculats a l’aulari formen un pati tancat que 
és el nucli del projecte: un espai protegit que relaciona 
les diverses parts. Per contra, el menjador i el gimnàs 
es deslliguen de la zona lectiva i donen forma al pati de 
jocs, un pati obert i disgregat que és el contrapunt del 
recinte tancat superior.

Els recorreguts tenen una especial importància al 
projecte. No només els interns sinó també la Ronda 
del Monestir, des d’on s’accedeix al centre, i la resta de 
camins que envolten l’àmbit de projecte. Quan s’accedeix 
per aquest carrer estret es té sempre a una banda la 
paret de pedra del monestir, que és un element que et 
condueix, mentre que en l’altra banda s’observen les 
hortes i els volums agraris del Sotamonestir. La visió és 
sempre fragmentada.

El volum d’auditori crea un petit espai des d’on 
s’accedeix al pati principal, sempre tocant les parets. Al 
fons s’observa el volum de la biblioteca, un quadrat en 
planta. A sota seu un voladís indica l’entrada principal.
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El centre s’ha dissenyat per poder funcionar dins i fora de l’horari 
escolar, sent una peça activa de la ciutat. L’actual escola Camins té la 
necessitat d’un espai on poder fer teatre o dansa i per això el projecte 
incorpora un petit teatre-auditori que també pot funcionar indepen-
dentment del centre com a lloc on fer presentacions, xerrades o actes 
culturals diversos. Obert cap al pati principal també es disposa un es-
pai que serveix d’entrada però que és fl exible i permet fer-hi diverses 
activitats. 

La zona d’aulari està separada dels lavabos i de les comunicacions 
verticals per evitar sorolls provinents de dins l’edifi ci. No hi ha una 
separació clara entre infantil i primària, tal i com reclamaven els mes-
tres de l’escola Camins. Tan sols hi ha una separació per tipus d’aula, 
és a dir, es col·loquen en planta baixa les aules més dinàmiques que 
corresponen als alumnes de menor edat i en planta primera les aules 
que requereixen més silenci i aïllament.

El menjador té molta relació amb el pati de jocs i en la part més baixa 
s’hi disposa el gimnàs amb els vestidors, que tenen una relació més 
directa amb la pista poliesportiva. Precisament sota el menjador hi 
ha un espai d’emmagatzematge per a mobiliari i eines. Com que és 
una qüestió que els mestres consideraven important s’han disposat 
diversos espais d’emmagatzematge i arxiu en tot el centre.

Administració Aulari Espais complementaris Gimnàs i menjador

Planta Baixa

Secretaria               44.7 m2

Consergeria               13.2 m2

Despatx (2)               12.9 m2

Planta Primera

Direcció                21.6 m2

Cap d’estudis               22.1 m2

Tutories                32.9 m2

Sala de mestres               40.3 m2

Planta Segona

Arxius / emmagatzematge   115.2 m2

Planta Baixa

Aula infantil (4)               56.1 m2

Aula primària               62.4 m2

Lavabos (2)               12.8 m2

Ludoteca / reforç             114.7 m2

Psicomotricitat               70.6 m2

Planta Primera

Aula primària (5)               62.4 m2

Aula informàtica                55.7 m2

Aula artística               60.2 m2

Emmagatzematge               20.3 m2

Planta Baixa

Auditori              186.3 m2

Lavabo auditori  5.7 m2

Sala AMPA               30.7 m2

Biblioteca infantil               77.4 m2

Reforç                27.6 m2

Hall / activitats             146.4 m2

Instal·lacions               22.1 m2

Local tècnic (2)                 7.5 m2

Lavabo general               42.4 m2

Lavabo alumnes               18.2 m2

Lavabo mestres (2)                 8.5 m2

Planta Primera

Biblioteca primària               77.4 m2

Reforç                27.6 m2

Lavabo alumnes               18.2 m2

Lavabo mestres                 8.5 m2

Planta Segona

Instal·lacions               37.6 m2

Planta Baixa

Gimnàs                             200.2 m2

Magatzem gimnàs               29.1 m2

Vestidors (2)               41.7 m2

Emmagatzematge             219.7 m2

Planta Primera

Cuina                66.5 m2

Lavabo vestidor               10.4 m2

Menjador                            131.3 m2
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Detalls constructius

La solució constructiva adoptada a les parts de nova 
construcció és els murs de formigó armat amb aïllament 
per l’exterior. Aquest sistema evita molts ponts tèrmics 
a banda que permet practicar obertures importants als 
murs amb facilitat.

L’arrebossat de morter de les façanes amb acabat de 
pintura gris clar busca homogeneïtzar exteriorment les 
diverses volumetries del projecte i al mateix temps no 
cridar l’atenció de manera negativa respecte l’entorn.

Les cobertes són un element important del projecte ja 
que formen part del llenguatge que indica el caràcter 
de cada part de què es composa el conjunt. Els nous 
volums tenen coberta plana invertida amb acabat de 
graves, a excepció del gimnàs que disposa de panells 
sandwich i panells claraboia. L’aulari disposa de coberta 
de zinc natural. Finalment, la zona d’administració dispo-
sa de coberta de teula ceràmica.
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MURS

M01: Revestiment d’arrebossat de morter de calç aèria, 2 cm. Primera 
capa de morter bastard (1,5 cm) i segona de morter de calç.
M02: Mur de pedra, conformat per pedres irregulars de diferents dimen-
sions i aglomerant de morter de calç aèria.
M03: Aïllament tèrmic de llana de vidre, de 1350x600x40mm. Servit en 
rotlles.
M04: Placa PLADUR GD 15 que té una superior resistència a impactes. 
Amplada de placa de 1,2 m amb 3 m de longitud i 15 mm de gruix. Les 
juntes se segellaran amb cinta autoadhesiva subministrada pel fabricant 
de les plaques.
M05: Perfi l d’acer laminat HEB 160.
M06: Tauler de fusta de faig. Acabat envernissat i fi xació mecànica.
M07: Mur de fàbrica de maons ceràmics i aglomerant de morter de 
ciment.
M08: Aïllament tèrmic de llana de vidre, de 1350x600x60mm. Servit en 
rotlles.
M09: Armadura de mur de formigó. Acer segons els càlculs estructurals.
M10: Formigó HA-25/B/18/IIa segons EHE 08.
M11: Làmina impermeabilitzant de betum elastomèric (SBS) per a murs 
enterrats. Servit en rotlles de 1 m d’amplada.
M12: Aïllament tèrmic de poliestirè extruït. Gruix: 4 cm. Servit en plaques.
M13: Làmina nodular de polietilè d’alta densitat amb feltre geotèxtil incor-
porat.
M14: Graves de diàmetre 10-40 mm.
M15: Tub de drenatge de PVC.
M16: Mitja canya per a la col·locació del tub de PVC amb morter M-5.
M17: Peça especial de sòcol.
M18: Revestiment d’arrebossat de morter subministrat pel fabricant del 
sistema de façana amb aïllament exterior.
M19: Xapa metàl·lica de revestiment amb fi xació mecànica.

FONAMENTS

FN01: Formigó HA-30/B/40/IIa segons EHE 08.
FN02: Formigó de neteja HM-20/B/20/IIa, de 10 cm de gruix promig, en
base fonamentacions.
FN03: Acer corrugat B 500 S, en armat de fonaments. Diàmetre segons
els càlculs estructurals.
FN04: Terreny natural.

PAVIMENTS

P01: Llambordins de 15x8x20 cm.
P02: Llit de sorra de 5cm de gruix.
P03: Base de grava compactada de 15 cm de gruix promig. Diàmetre de 
0,5-1,5 mm.
P04: Terreny natural compactat.
P05: Canaleta prefabricada de formigó polímer i tapa superior metàl·lica.
P06: Dau de formigó in situ.
P07: Sòcol ceràmic de 30x10x1,5 cm aferrat amb morter M-5.
P08: Poliestirè expandit, 2cm de gruix.
P09: Rajola de terratzo interior polit blanc de 60x40x2,5 cm, col·locada
amb junta de 1 mm.
P10: Morter M-5 aplicat amb base uniforme de gruix constant de 2 cm.

P11: Capa de sorra nivellada compactada de 4 cm de gruix promig. Dià-
metre de 0,5-1,5 mm.
P12: Paviment exterior de la via pública.
P13: Capa de sorra nivellada compactada de 3 cm de gruix promig. Dià-
metre de 0,5-1,5 mm.
P14: Capa de sauló.
P15: Panell de terra tècnic amb acabat ceràmic blanc de 80x80x4 cm.
P16: Suport anivellador del terra tècnic subministrat pel fabricant.
P17: Capa de morter autoanivellant. 15 mm de gruix.
P18: Làmina de PVC per a terres esportius. Servit en rotlles.
P19: Peça especial metàl·lica de junta.
P20: Capa de sorra nivellada compactada de 6 cm de gruix promig. Dià-
metre de 0,5-1,5 mm.

SOLERES

S01: Aïllament tèrmic de poliestirè extruït. Gruix: 4 cm. Servit en plaques.
S02: Capa de regularització amb morter M-5.
S03: Armadura d’acer corrugat B500SD, rodó Ø 10 mm.
S04: Formigó HA-25/B/20/IIa segons EHE 08.
S05: Làmina de separació de polietilè. Gruix: 0,2 mm. Servit en rotlles.
S06: Capa de grava compactada de 20 cm de gruix promig. Diàmetre de 
30-50 mm.
S07: Capa de grava compactada de 10 cm de gruix promig. Diàmetre de 
30-50 mm.

OBERTURES

OB01: Angle d’acer laminat. Perfi l en L de gruix 12 mm. Fixació mecànica.
OB02: Fusteria d’alumini formada per perfi leria d’alumini lacat blanc amb 
tapeta interior i exterior col·locada sobre premarc d’acer galvanitzat.
OB03: Vidre doble amb cambra d’aire entremig per millorar l’aïllament 
tèrmic. Conductivitat tèrmica de 3,5 W/m·K.
OB04: Ampit ceràmic. Pendent del 10%.
OB05: Capa de morter hidròfug M-5 sobre una prèvia imprimació de 
pintura impermeabilitzant.
OB06: Ampit de pedra artifi cial. Pendent del 10%.
OB07: Fusteria fi xa d’alumini.
OB08: Perfi l O d’acer galvanitzat.
OB09: Ampit metàl·lic. Fixació mecànica i pendent del 10%.

FORJATS

F01: Malla electrosoldada d’acer B-500S Ø 8mm de 20x20cm.
F02: Formigó HA-25/B/15/IIa segons EHE 08.
F03: Tauler aglomerat hidròfug amb acabat inferior de fusta natural, de 19 
mm de gruix, de 90x60 cm. Fixació mecànica mitjançant visos M6 a les 
bigues de fusta.
F04: Poliestirè expandit de 2 cm de gruix.
F05: Biga de fusta natural de pi de secció 13 x 23 cm.
F06: Làmina separadora de neoprè de 8 mm de gruix.
F07: Poliestirè expandit de 4 cm de gruix.
F08: Armadura del congreny. Acer segons els càlculs estructurals.
F09: Armadura del cèrcol perimetral. Acer segons els càlculs estructurals.
F10: Formigó HA-25/B/18/IIa segons EHE 08.
F11: Armadura dels nervis “in situ”. Acer segons els càlculs estructurals. 
S’utilitzaran peces tipus “avions” per mantenir l’armadura de negatius al 

seu lloc durant el formigonat.
F12: Cassetons de formigó prefabricat de 60x25x20 cm.
F13: Armadura de la llosa de formigó armat. Acer segons els càlculs 
estructurals.
F14: Armadura de la biga superior. Acer segons els càlculs estructurals.
F15: Bigueta prefabricada autoportant de formigó armat.
F16: Revoltons de formigó prefabricat de 60x20x20 cm.
F17: Cassetons de formigó prefabricat de 60x20x20 cm.

COBERTES

C01: Panell sandvitx tipus “Ondutherm FAB” de 2500x600x71 mm, super-
fície llisa i cantell encadellat per aïllament tèrmic, amb un nucli aïllant de
poliestirè extruit de 50 mm de gruix, cara superior de tauler aglomerat
hidròfug de 11 mm de gruix i acabat interior de fris d’avet de 10 mm de 
gruix.
C02: Placa impermeabilitzant tipus “Onduline” de 2020x1050x2,5 mm.
C03: Teula àrab de ceràmica de 40x17x14 cm i 12 mm de gruix de
fabricació mecànica de color vermell.
C04: Peça especial cantonera subministrada pel fabricant del panell 
sandvitx.
C05: Peça especial de teula àrab de ceràmica doble.
C06: Canal rectangular de zinc.
C07: Xapa de zinc amb acabat natural i junta alçada.
C08: Làmina separadora.
C09: Taulell de fusta premsada de 420x120x3 cm amb fi xació mecànica 
sobre rastells de fusta.
C10: Aïllament tèrmic de poliestirè extruït. Gruix: 5 cm. Servit en plaques.
C11: Làmina de barrera de vapor.
C12: Perfi l O d’acer galvanitzat.
C13: Lluernari prefabricat amb vidre doble i cambra d’aire.
C14: Xapa de zinc.
C15: Peça especial de remat, de zinc amb acabat natural.
C16: Peça de remat metàl·lica.
C17: Canal metàl·lica de perfi l rectangular.
C18: Perfi l C d’acer laminat.
C19: Panell “Sandwich” prefabricat format per dues plaques d’acer grecat 
i aïllament tèrmic de poliuretà injectat de 4 cm de gruix a l’interior.
C20: Peça especial de remat metàl·lica.
C21: Formació de pendents amb morter alleugerit amb arlita.
C22: Làmina butílica d’impermeabilització.
C23: Capa de graves de 20-30 cm de gruix i 3-4 cm de diàmetre.
C24: Poliestirè expandit, 2cm de gruix.

REVESTIMENTS DE SOSTRES I ENVANS

R01: Vareta roscada d’acer M6 d’acer galvanitzat.
R02: Perfi l Ω d’acer galvanitzat i 0,7 mm de gruix.
R03: Placa PLADUR FOC 15 incorpora fi bra de vidre per augmentar la 
protecció contra el foc. Amplada de placa de 1,2 m amb 3 m de longitud i 
15 mm de gruix.
R04: Perfi l U d’acer galvanitzat.
R05: Placa PLADUR GD 15 que té una superior resistència a impactes. 
Amplada de placa de 1,2 m amb 3 m de longitud i 15 mm de gruix. Les 
juntes se segellaran amb cinta autoadhesiva subministrada pel fabricant 
de les plaques.
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Estructura

Estintolaments. En algunes 
parts de l’edifi ci cal tapar 
obertures existents i fer-ne de 
noves o reobrir les originals. En 
el cas dels estintolaments es 
procedirà de la forma que espe-
cifi quen els gràfi cs, considerant 
prèviament la resistència del 
material on recolzaran els nous 
dintells. En cas que fos neces-
sari, es realitzarien daus de 
formigó per garantir una bona 
transmissió de les càrregues 
cap al mur de pedra.

L’estructura de les parts de nova construcció està for-
mada per murs i pilars de formigó armat. Els forjats són 
generalment reticulars per garantir una millor cohesió del 
conjunt, excepte en els llocs indicats als plànols.

La zona d’aulari, l’antiga nau principal de l’adoberia, 
disposava d’un forjat de biguetes metàl·liques i una 
coberta de plaques de fi brociment sobre una encavallada 
metàl·lica. A causa del seu mal estat i de les exigències 
del nou ús es manté l’estructura perimetral formada per 
murs de pedra i se substitueixen els forjats i la coberta 
per unes tipologies diferents. El nou forjat és unidirec-
cional amb nervis de formigó armat in situ. En el punt 
central es recolza sobre uns nous pilars de formigó armat 
que també serveixen per aguantar la coberta inclinada de 
llosa de formigó armat.

La zona d’administració manté l’estructura original i 
únicament se substitueixen els forjats malmesos per uns 
de nous amb la mateixa tipologia constructiva (biguetes 
de fusta).

Cal tenir en compte que els plànols d’estructura mos-
trats tenen una funció explicativa dels sistemes que s’ha 
previst utilitzar. El disseny i les dimensions dels elements 
són tan sols a nivell de predimensionat.

 estructura nova. És una part de nova construcció en la seva  
 totalitat. 

 renovació de forjats. Es mantenen els murs portants 
 perimetrals i se substitueixen els forjats per una diferent   
 tipologia constructiva.

 restauració. Es manté la tipologia constructiva del conjunt   
 substituint únicament les parts degradades.

01. Càlcul de la càrrega a 
suportar, simplifi cant l’arc de 
descàrrega a un triangle.

03. Col·locació del segon perfi l 
d’acer laminat.

02. En parets gruixudes, 
col·locació de perfi l d’acer lami-
nat i renúncia a mitja paret.

04. Buidat de la part inferior de 
la obertura.

ACTUACIONS SOBRE LA PART EXISTENT

Substitució de forjats. A 
la zona on s’ubicarà l’aulari 
el forjat existent de bigue-
tes metàl·liques i revoltons 
ceràmics és dèbil i es troba 
en mal estat. Se substitueix 
per un unidireccional in situ 
de revoltons de formigó. Com 
que ara l’intereix del nou forjat 
serà normalitzat no coincidirà 
amb els forats del mur actuals 
i caldrà disposar un congreny 
perimetral arran de la paret del 
qual sortiran unes mènsules. 01. Desmuntatge de l’antic for-

jat de biguetes metàl·liques.
02. S’utilitzaran els forats del 
mur per recolzar també el nou 
forjat.

03. El nou forjat es connectarà 
al mur mitjançant mènsules que 
sortiran del cèrcol.

04. Col·locades les armadures i 
els revoltons es formigonarà.
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CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGÓ

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus de 
formigó

Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

c
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

Recobriment 
nominal (mm)

Sabata HA-30/B/40/IIa ESTADÍSTIC 1,50 20 35

ACER

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus d’acer
Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

s
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

L’acer ha 
d’estar garantit 
amb la Marca 

AENORSabata B500S NORMAL 1,15 400

EXECUCIÓ

TIPUS D’ACCIÓ
Nivell de 
control

Coefi cients parcials de seguretat (per a E.L.U.)

Efecte favorable Efecte desfavorable

Permanent NORMAL γ
G 

= 1,00 γ
G 

= 1,50

Permanent de valor no constant NORMAL γ
G*

 = 1,00 γ
G*

 = 1,60

Variable NORMAL γ
Q
 = 0,00 γ

Q
 = 1,60

NOTES

El recobriment nominal sobre el terreny serà de 80mm.
El control ESTADÍSTIC en EHE equival al control normal.

DADES GEOTÈCNIQUES

Tensió admissible del terreny considerada = 2,45 Kg/cm2

DETALL DE SABATA CORREGUDA DETALL DE CANVI DE COTA

ESTRUCTURA - FONAMENTACIÓ
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CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGÓ

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus de 
formigó

Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

c
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

Recobriment 
nominal (mm)

Forjat 
unidireccional

HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

Forjat reticular 
alleugerit

HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

Llosa massissa HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

ACER

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus d’acer
Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

s
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

L’acer ha 
d’estar garantit 
amb la Marca 

AENOR

Forjat
unidireccional

B500S NORMAL 1,15 400

Forjat reticular 
alleugerit

B500S NORMAL 1,15 400

Llosa massissa B500S NORMAL 1,15 400

EXECUCIÓ

TIPUS D’ACCIÓ
Nivell de 
control

Coefi cients parcials de seguretat (per a E.L.U.)

Efecte favorable Efecte desfavorable

Permanent NORMAL γ
G 

= 1,00 γ
G 

= 1,50

Permanent de valor no constant NORMAL γ
G*

 = 1,00 γ
G*

 = 1,60

Variable NORMAL γ
Q
 = 0,00 γ

Q
 = 1,60

DETALL DE FORJAT UNIDIRECCIONAL DETALL DE LLOSA

DETALL DE SOSTRE SANITARI

ESTRUCTURA - PLANTA BAIXA
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ESTRUCTURA - PLANTA  PRIMERA

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGÓ

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus de 
formigó

Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

c
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

Recobriment 
nominal (mm)

Forjat 
unidireccional

HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

Forjat reticular 
alleugerit

HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

Llosa massissa HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

Forjat 
col·laborant

HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

ACER

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus d’acer
Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

s
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

L’acer ha 
d’estar garantit 
amb la Marca 

AENOR

Forjat
unidireccional

B500S NORMAL 1,15 400

Forjat reticular 
alleugerit

B500S NORMAL 1,15 400

Llosa massissa B500S NORMAL 1,15 400

Forjat 
col·laborant

B500S NORMAL 1,15 400

EXECUCIÓ

TIPUS D’ACCIÓ
Nivell de 
control

Coefi cients parcials de seguretat (per a E.L.U.)

Efecte favorable Efecte desfavorable

Permanent NORMAL γ
G 

= 1,00 γ
G 

= 1,50

Permanent de valor no constant NORMAL γ
G*

 = 1,00 γ
G*

 = 1,60

Variable NORMAL γ
Q
 = 0,00 γ

Q
 = 1,60

DETALL DE FORJAT UNIDIRECCIONAL DETALL DE LLOSA

DETALL DE FORJAT RETICULAR DETALL DE FORJAT COL·LABORANT
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ESTRUCTURA - PLANTA SEGONA

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGÓ

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus de 
formigó

Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

c
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2)

Recobriment 
nominal (mm)

Forjat reticular 
alleugerit

HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

Llosa massissa HA-25/B/18/IIa ESTADÍSTIC 1,50 16,7 35

ACER

ELEMENT 
ESTRUCTURAL

Tipus d’acer
Nivell de 
control

Coefi cient parcial 
de seguretat (γ

s
)

Resistència de 
càlcul (N/mm2) L’acer ha 

d’estar garantit 
amb la Marca 

AENOR

Forjat reticular 
alleugerit

B500S NORMAL 1,15 400

Llosa massissa B500S NORMAL 1,15 400

EXECUCIÓ

TIPUS D’ACCIÓ
Nivell de 
control

Coefi cients parcials de seguretat (per a E.L.U.)

Efecte favorable Efecte desfavorable

Permanent NORMAL γ
G 

= 1,00 γ
G 

= 1,50

Permanent de valor no constant NORMAL γ
G*

 = 1,00 γ
G*

 = 1,60

Variable NORMAL γ
Q
 = 0,00 γ

Q
 = 1,60

DETALL DE FORJAT RETICULAR DETALL DE LLOSA

NOTES

El sostre principal del gimnàs està format per panells sandvitx sobre perfi ls metàl·lics.
No s’especifi quen als plànols els petits forats als forjats per al pas d’instal·lacions.
La llosa massissa superior de l’aulari és inclinada. Les cotes són sobre el pla horitzontal.
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ESTRUCTURA - PLANTA TERCERA



P R E V I S I Ó  D ’ I N S T A L · L A C I O N S
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Sanejament

S’utilitza una xarxa separativa per a la recollida d’aigües 
residuals i de pluja, segons el Decret d’Ecoefi ciència. 
També, a causa dels diferents nivells del solar s’opta 
per dues connexions a la xarxa en diferents punts, cosa 
que permet donar sortida directa a les aigües i evita la 
instal·lació d’equips de bombeig.

Aquestes són algunes de les característiques principals 
de la instal·lació prevista:

- Totes les cobertes planes disposen de sobreeixidors per 
evacuar l’aigua en cas d’una acumulació excessiva.

- Els baixants que circulen per l’interior ho fan en calaixos 
aïllats acústicament. 

- Totes les conduccions horitzontals tenen una pendent 
mínima del 3%.

- S’ha previst la col·locació de dispositius antiretorn a la 
connexió amb la xarxa pública.
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A partir de l’escomesa, situada a la Ronda del Monestir, 
l’aigua potable es distribueix als tres volums edifi cats 
del projecte. També s’abasteix la caldera i el circuit solar 
tèrmic.

S’utilitza una caldera mixta de gas tipus Rooftop, és a dir 
que s’instal·la a l’exterior i subministra energia tèrmica 
per a l’aigua calenta sanitària (ACS) i la calefacció. Això 
permet eliminar els riscos de l’habitual sala de calderes 
i simplifi car la instal·lació. El dipòsit d’aigua calenta se 
situa a la planta baixa des d’on es distribueix a tots els 
punts d’ús.

Per a la cuina, i per garantir una sortida instantània 
d’aigua calenta s’utilitza un escalfador de gas amb un 
dipòsit acumulador. 

Tots els circuits d’aigua calenta disposen d’un desdo-
blament per on es realitza el retorn de l’aigua. Els tubs 
aniran recoberts d’aïllament per evitar pèrdues de calor.

Subministrament d’aigua
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CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ACS DE LA 
INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA

Segons el Llibre de Criteris del Departament 
d’Ensenyament i a efectes de càlcul, cal consi-
derar una demanda diària d’ACS a 60ºC de 1000 
litres. Això correspon a escoles d’una sola línia.

La contribució solar mínima depèn de la zona 
climàtica en què es troba l’edifi ci. En aquest cas, 
en zona climàtica III, la contribució és del 50%.

Demanda anual ACS: 

365.000 litres

Demanda energètica anual:

E = Da x Δ T x Ce x δ 

Temperatura mitjana de l’aigua potable:

10,3ºC

per tant, la demanda anual és de:

E = 24.850 kWh

així doncs, la demanda energètica anual que cal 
cobrir amb plaques solars és de:

E= 12.425 kWh

Cal determinar també l’àrea dels captadors solars, 
que depèn del model de placa escollit i que perme-
trà conèixer el nombre de plaques necessàries.

Àrea = E / (I x α x δ x r)

I = valor de radiació solar: 14,3 MJ/m2

α= coefi cient de reducció per orientació: 0,95
δ= coefi cient de reducció per ombres: 0,9
r= rendiment mig anual: 0,45

Àrea= 22,4 m2

Com que les plaques són de 1’5 m2, llavors, el 
nombre total de plaques és de 15.

Per normativa s’exigeix una contribució solar mínima en 
edifi cis escolars, que es detalla en el càlcul de l’esquerra.

Les plaques solars tèrmiques s’instal·laran a la coberta, 
sobre bancades de formigó. Un circuit tancat escalfarà 
l’aigua del dipòsit solar, que servirà per augmentar la 
temperatura de l’aigua potable directe de xarxa del dipò-
sit principal d’aigua calenta.

Consideracions d’instal·lació:

Les plaques estaran inclinades 30º respecte 
l’horitzontal.

La orientació serà Sud amb un marge de 10º.

La separació entre la primera fi la de plaques i 
la segona tindrà en compte les ombres que la 
mateixa instal·lació pugui produir i que calen evitar 
per garantir un rendiment òptim.
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Calefacció

L’edifi ci compta amb un sistema de calefacció centralit-
zat. La caldera de gas mixta tipus Rooftop subministra 
energia per calefactar mitjançant radiadors les vuit 
zones en què s’ha compartimentat la instal·lació. Els vuit 
circuits poden funcionar de forma conjunta o per separat 
segons les necessitats d’utilització del centre. El sistema 
que s’ha escollit permet realitzar canvis o ampliacions 
sense limitacions d’espai.

La calefacció del gimnàs i del menjador funcionen amb 
independència de la resta del centre. En aquests dos vo-
lums la climatització s’efectua per aire a través de bom-
bes de calor, juntament amb la ventilació dels espais.

Els circuits marcats en els plànols indiquen el pas 
de tuberies dobles, és a dir, impulsió i retorn invertit 
a través d’un sistema bitubular. Això permet facilitar 
l’equilibrament dels cabals.
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Seguretat contra incendis

L’edifi ci ha de complir les condicions de prevenció i pro-
tecció contra incendis que marca el DB SI del Codi Tèc-
nic (CTE), per la qual cosa en aquest apartat s’inclouen 
els càlculs d’ocupació i els plànols on s’especifi quen 
els sectors d’incendis, els recorreguts d’evacuació i les 
instal·lacions contra incendis.

Com que l’edifi ci consta d’una superfície construïda de 
més de 2.000 m2 es preveu la instal·lació de boques 
d’incendi equipades de 25mm de diàmetre. Per la ma-
teixa raó també és necessari un sistema d’alarma i dispo-
sitius de detecció d’incendi en els locals de risc especial 
alt. Per a més seguretat també es preveuen detectors en 
els locals de risc especial baix.

SECTOR 03
La resistència al foc de parets, sostres i portes que 
delimiten el sector d’incendi serà EI 60.

Ocupació

Planta baixa: secretaria      7
  consergeria      2
  despatxos      5
  vestíbuls / distribuïdors   21
  serveis     20
  aules   304

Planta +1: aules   240
  despatxos    17
  vestíbuls / distribuïdors   22
  serveis     14

La superfície construïda és de 2.268 m2, inferior al 
límit de 4.000 m2 que marca la normativa per cada 
sector i ús.

Locals i zones de risc especial

Maquinària ascensor: Risc Baix / Estructura R90 /  
         Parets i sostre EI90

SECTOR 04
La resistència al foc de parets, sostres i portes que 
delimiten el sector d’incendi serà EI 60.

Ocupació

Planta baixa: auditori   216
  vestíbuls / distribuïdors   14
  serveis     14
  sala de l’AMPA      8

Planta +1: biblioteca      39
  vestíbuls / distribuïdors     3 

La superfície construïda és de 589 m2, inferior al 
límit de 4.000 m2 que marca la normativa per cada 
sector i ús.

Locals i zones de risc especial

Sala de calderes: Risc ALT / Estructura R180 /  
  Parets i sostre EI180

Sala de comptadors: Risc Baix / Estructura R90 /  
       Parets i sostre EI90

Maquinària ascensor: Risc Baix / Estructura R90 /  
         Parets i sostre EI90

SECTOR 01
La resistència al foc de parets, sostres i portes que 
delimiten el sector d’incendi serà EI 60.

Ocupació

Planta baixa: magatzem      5

Planta +1: cuina          7
  menjador     98 

La superfície construïda és de 497 m2, inferior al 
límit de 4.000 m2 que marca la normativa per cada 
sector i ús.

Locals i zones de risc especial

Cuina: Risc ALT / Estructura R180 / Parets i sostre  
            EI180

SECTOR 02
La resistència al foc de parets, sostres i portes que 
delimiten el sector d’incendi serà EI 60.

Ocupació

Planta baixa: vestidors    29
  vestíbuls / distribuïdors     2
  gimnàs     40

La superfície construïda és de 364 m2, inferior al 
límit de 4.000 m2 que marca la normativa per cada 
sector i ús.
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En aquest apartat s’especifi ca de manera esquemàtica la 
previsió d’espais i les consideracions del projecte sobre 
altres instal·lacions de l’edifi ci, més específi ques tècni-
cament, però d’igual rellevància que les anteriorment 
mostrades.

Altres instal·lacions

VENTILACIÓ

Cal garantir els nivells de ventilació mínima i de 
qualitat de l’aire interior establerts al CTE DB HS-3 
i al RITE.

Es preveu una distribució de l’aire mitjançant con-
ductes que transcorren a través del terra tècnic de 
la planta baixa. Els conductes d’entrada i sortida 
als diferents espais transcorren verticalment entre 
les divisions interiors.

La maquinària s’instal·larà a la coberta plana i el 
sistema disposarà de recuperadors de calor per 
reduir les pèrdues energètiques que a l’hivern 
comporta la renovació de l’aire interior.

L’extracció de l’aire de la cuina i els lavabos no 
es realitzarà en comú amb la resta d’aires i no 
s’utilitzarà per a la seva recirculació.

El sistema també inclourà sondes de control de 
CO

2
 per reduir el consum de la maquinària.
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AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL

A través del terra tècnic de la planta baixa es 
distribuirà el cablejat electrònic de l’edifi ci i es 
pujarà pel trasdossat dels envans fi ns als punts 
d’utilització.

Hi haurà instal·lació WIFI a tot el centre, canons 
de projecció a les aules i a l’auditori, presa de TV 
al menjador, gimnàs i sala de professors, telefonia 
a les zones d’administració i als ascensors i mega-
fonia que tindrà també les funcions d’alarma.

També en aquest tipus d’instal·lacions es deixaran 
els sostres lliures en la mesura en què això sigui 
possible.

ELECTRICITAT

La instal·lació del gimnàs, el menjador, el teatre-
auditori, la sala de reunions de l’AMPA i la biblio-
teca han de poder funcionar independentment de 
la resta del centre, per la qual cosa es disposaran 
subquadres de zona i de planta.

La distribució s’inicia al quadre de comandament 
i protecció, d’on surten els diferents circuits que 
alimenten els subquadres. Protegit, se situarà a la 
consergeria per a un fàcil accés i control.

La càrrega total a determinar està en funció de les 
necessitats d’enllumenat i de preses elèctriques.

IL·LUMINACIÓ

En els espais no lectius els punts de llum 
s’ubicaran sempre a la paret i tindran una protec-
ció perquè la llum sigui indirecta cap al sostre.

En els espais lectius la tipologia dels punts de llum 
dependrà dels càlculs basats en la intensitat lumí-
nica necessària. També es col·locaran a les parets 
preferentment, sempre per sobre dels 2,50m.

Els sostres han d’estar lliures d’instal·lacions en 
la mesura del possible per augmentar el confort 
visual dels ocupants.

A la cuina i els vestidors s’utilitzaran llums estancs, 
mentre que al gimnàs seran del tipus de vapor 
de mercuri i aniran protegits contra impactes i 
caigudes.

Els punts de llum propers a les fi nestres tindran un 
circuit independent per poder inutilitzar-los quan 
no siguin necessaris. En els lavabos s’utilitzaran 
detectors de presència.

Des de consergeria es té accés al control de la 
il·luminació del centre. 





Per acabar, vull mostrar el meu agraïment a totes aque-
lles persones que m’han ajudat o donat suport durant 
la realització d’aquest projecte i especialment als meus 
pares.

Albert Mercader Brosa. Gener de 2016.
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