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Solució estructural intermèdia entre opcions 1 i 2 dels estudis previs. 
Seria la solució que menys afectaria a la planta baixa de l’escola, considerant 
tots els aspectes en global.
• Estructura principal vertical metàl·lica. Muntatge àgil i una capacitat d’assolir 
grans llums amb les càrregues d’unes pistes poliesportives, assolint grans 
voladissos aprofitant la possibilitat de disposar de grans cantells.
• Estructura principal horitzontal en fusta. Ús de la fusta laminada, material 
que aporta un bon comportament a flexió amb una repercussió de pes propi 
baixa: reducció de quantitat de reforç a nivell de fonamentació enfront a altres 
tipus de solucions de formigó o mixtes.

UN vOLUM LLEUgER DAMUNT UNA BASE DE PEDRA vERMELLA
Per damunt  del conjunt edificat de Can Rosés, l’escola Ítaca i l’escola de Santa Teresa de Lissieux, es 
proposa una volumetria lleugera, translúcida i lluminosa que contrasta amb la base de pedra vermella i 
actua com a element de transició amb el gran volum blanc del Centre Comercial l’Illa. 
La volumetria plantejada, fruit de la macla de dos volums, s’integra en l’entorn urbà responent a les 
diferents situacions de la seva ubicació.
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Cicle de vida dels materials: Ús de materials que permeten tancar els cicles de vida, com la fusta, la 
llana i altres productes biodegradables o, els reciclats i reciclables. Aixó juntament amb la disminució 
de quantitat de materials i la construcció industrialitzada, ajuden a reduir la petjada de carboni
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Ancoratge d’acer 
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Mur cortina de vidre 
laminat amb elements 
practicables motoritzats 
per a la ventilació 
creuada. Regulació 
automàtica mitjançant 
sensors de temperatura, 
humitat i CO²

Passeres d’entramat metal·lic per a 
manteniment

Jardinera per a 
plantació hidropònica 
de panell composite 
multicapa y malla 
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Policarbonat cel·lular translúcid de 
baixa transmissivitat i amb protecció 
UV. Gruix 6cm
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Coberta lleugera 
tipus Deck de 
xapa nervada 
amb 2 aïllaments: 
-PIR 100mm 
amb resistència 
a compressió 
225kPA
-Aïllament com-
pressible 80mm

Perfil tubular metàl·lic 120x120x5 
suport de façana
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Detall Constructiu

Il·luminació natural:
Envolupant amb parts translúcides i transpar-
ents. Optimitza la llum natural assegurant el 
confort lumínic sense enlluernaments.

Cicle de l’aigua:
Reutilització de l’aigua de pluja per al reg de la 
façana verda i reutilització d’aigües grises per a 
inodors.

ventilació creuada:
Ventilació a través de façanes oposades. Obertura 
de finestres mitjançant sensors de temperatura, 
humitat, CO2.

Arquitectura Passiva:
Disseny segons criteris d’arquitectura passiva; 
aïllaments selectius; protecció solar mitjançant 
façana verda i ventilació creuada.

Producció d’energia:
Aerotèrmia per a producció d’ACS i climatització 
de vestidors i espais de servei. 
Producció d’energia renovable mitjançant plaques 
fotovoltaiques.
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