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FAÇANA EST FAÇANA SUD

“Som una escola que cerca la millora constant i té com a objectiu la qualitat en tots els àmbits de l'educació. Treballem per ser sostenibles, saludables, democràtics i 
innovadors”. El Sistema Educatiu Andorrà SOM tots: SOMSEA.

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA i SEQÜENCIACIÓ DELS TREBALLS
En la concepció del projecte està molt present per ser fonamental, la planificació de les 
obres en coordinació amb l’escola. Un centre de formació que sempre ha de trobar-se en 
funcionament conforme al seu calendari escolar.

En el desenvolupament del projecte executiu es prendran les dades i les mesures
incorporades al pla de treball, per arribar amb el màxim detall als plecs de bases per a la 
licitació per a les empreses constructores.

Com reduir el consum energètic de l’edifici...

ABANS: En un edifici les primeres etapes del disseny tenen un major impacte en l’estalvi energètic:

1. La localització a la parcel.la i la orientació ja ens venen donades i actuarem principalment sobre altres aspectes. 
2 A Sud aprofitarem l’assolellament per a col·locar unes lames fotovoltaiques en la nova part de edifici i en les parts de patis en coberta dels blocs existents. A la part Sud del bloc Nord i a la part Sud del bloc 
Sud. 

A Est l’ampliació, la nova façana protegeix de l’assolellament excessiu i modula les entrades de llum natural als espais, però també permet a l’espai final i en zones més dinàmiques una entrada de llum més generosa 
tamisada per una malla arquitectònica vegetalitzada.
La coberta vegetal millora l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici a banda de millores al clima, reducció de contaminació, retenció i reaprofitament de aigua, millora de protecció al soroll, protecció a la impermeabilització i 
hàbitat natural.

Tots hem de fer alguna cosa, que a vegades oblida la societat moderna, que és treballar amb les forces de la natura i no contra elles.
DURANT: La correcta concepció, l’execució i el manteniment efectiu i eficient són imprescindibles en la durada de l’obra i s’ha de preveure en tot el cicle de vida de l’edifici.

3 La façana més compacta és clau per perdre el mínim d’energia calorífica o de refredament possible. L’embolcall de l’edifici estarà cobert amb un aïllament continu, sense interrupcions i amb el compliment 
dels requeriments energètics en vigor. A les parts de fusteria i practicables, el punt més feble de les façanes a nivell tèrmic, es utilitzada la ruptura del pont tèrmic i el triple vidre, amb alt poder aïllant. 
4 Es replantegen les instal·lacions i redistribucions actuals a nivell de servei de l’edifici i la nova ampliació i es s’ajusta a la solució més rendible. 
5 En un clima fred com el pirenaic, es vol renovar l'aire a través d'una recuperació de calor de flux doble. S’agafa l’aire de fora i s’extreu l'aire brut de l'interior fins a la coberta, sense barrejar-los en cap 
moment. L'aire brut passa pel nucli on s’extreu la calor, que és transvasada a l'aire entrant. Això permet que l'aire net d'hivern entri ja escalfar fins a 17-18 °C en comptes de 0 °C, que poden ser fora. Només 
cal escalfar 3-4 ºC fins a la temperatura de confort. L'eficiència del recuperador, al voltant al 90%, es fonamental per la variable de consum d’electricitat en front del guany en calefacció.

FINAL: Es tracta d’aconseguir una alta hermeticitat, per assegurar que no hi ha infiltracions per tot l’embolcall de l’edifici. Un edifici saludable.
A la reforma i ampliació del centre es fa atenció a la nova façana i a les actuacions sobre l’embolcall existent a la part en que s’actuï. Això aporta millor comportament tèrmic i acústic, a la vegada que permet una correcta 
impermeabilització.
Es busca en la selecció del sistema constructiu i dels materials de l’actuació un nivell ambiental sostenible: ja sigui construït amb fusta tractada o altres materials de petjada de carboni el més baixes possible.

ACTIVITAT DOCENT
Com a principi d’actuació al projecte es coordinen totes les feines d’execució per a no interrompre el funcionament del 
centre. Es coordinen els trasllats d’alumnes i les actuacions puntuals que puguin interferir en les funcions docents a 
l’edifici i sota el compliment del calendari escolar.
Es minimitza l’impacte sobre l’activitat ordinària del centre segons el procés constructiu detallat.

REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA
Tal i com demana el plec de bases caldrà aplicar allò previst en el Reglament de construcció i d’equipaments dels Centres 
d’Ensenyament (BOPA n.59 de 26 de juliol del 2006).
L’edifici segueix tots els paràmetres de la legalitat vigent a nivell normatiu i així es projecta, tant en l’àmbit comunal 
com de Govern o altra administració competent.

ESTIMACIÓ ECONÒMICA

POTENCIAL SOLAR FOTOVOLTAIC

BENVINGUTS A L'ESCOLA ANDORRANA

DISSENY ARQUITECTÒNIC
L'escola es basa en la pedagogia basada en la concentració en el propi 
esforç i en la participació en la construcció d'una comunitat.
El projecte te actuacions en l’edifici actual i també és una segona pell, 
una ampliació que busca dinamitzar espais i facilitar circulacions.

La nova ampliació és una actuació que vol tenir un caràcter càlid i 
modern, a la vegada que s’integra i adapta amb tot l’edifici preexistent 
amb un diàleg enriquidor. La reforma i la nova façana de l’escola ens 
diu: que el centre és un i al mateix temps la suma de molts.

ESQUEMA ESTRUCTURAL PART AMPLIADA
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"AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA ANDORRANA DE SANTA COLOMA"

Planta Ús Nom Sup. útil

02_Planta 2 Pas Pas 3-4 188 m²
02_Planta 2 Pas Pas 4-5 23 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys D 26 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys H 24 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys H/D 36 m²
02_Planta 2 1794 m²
03_Planta 3
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 1 40 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 2 40 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 3 35 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 4 35 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Informàtica 79 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Laboratori 108 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Optativa 1 64 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Optativa 2 64 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Tecnologia 1 67 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Tecnologia 2 67 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 1 57 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 2 68 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 3 83 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 4 76 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 5 55 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 6 69 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 7 63 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 8 67 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 9 72 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 10 56 m²
03_Planta 3 Escales Escala 1 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 2 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 3 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 4 29 m²
03_Planta 3 Pas Pas 1-2 106 m²
03_Planta 3 Pas Pas 2-3 80 m²
03_Planta 3 Pas Pas 3-4 174 m²
03_Planta 3 Pas Pas 4-5 23 m²
03_Planta 3 Sanitaris Bany 16 m²
03_Planta 3 Sanitaris Banys H/D 36 m²
03_Planta 3 1794 m²
04_Planta 4
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 1 67 m²
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 2 76 m²
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 3 75 m²
04_Planta 4 Escales Escala 4 22 m²
04_Planta 4 Escales Escala 5 29 m²
04_Planta 4 Pas Pas 4-5 82 m²
04_Planta 4 Pati Pati exerior

descobert
407 m²

04_Planta 4 Pati Pati exterior 288 m²
04_Planta 4 Pati cobert Pati exterior cobert 209 m²
04_Planta 4 Sanitaris Banys 38 m²
04_Planta 4 Sanitaris Banys H/D 34 m²
04_Planta 4 1329 m²
Total general: 97 6712 m²

Planta Ús Nom Sup. útil

01_Planta 1
01_Planta 1 Aules genèriques Psicomotricitat 125 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 1 51 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 2 31 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 3 31 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 4 31 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 1 81 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 2 81 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 3 85 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 4 78 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 5 104 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 6 93 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 7 100 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 8 105 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària 1 60 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula Primària 2 77 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària 4 67 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària  3 66 m²
01_Planta 1 Escales Escala 1 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 2 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 3 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 4 29 m²
01_Planta 1 Pas Pas 1-2 110 m²
01_Planta 1 Pas Pas 2-3 80 m²
01_Planta 1 Pas Pas 3-4 166 m²
01_Planta 1 Pas Pas 4-5 23 m²
01_Planta 1 Sanitaris Banys 22 m²
01_Planta 1 Sanitaris Banys H/D 36 m²
01_Planta 1 1796 m²
02_Planta 2
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 1 105 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 2 67 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 3 67 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de suport 55 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Suport 3 33 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 5 57 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 6 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 7 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 8 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 9 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 10 69 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 11 64 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 12 66 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 13 71 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 14 63 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 15 65 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 16 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 17 93 m²
02_Planta 2 Escales Escala4 29 m²
02_Planta 2 Escales Escala 1 21 m²
02_Planta 2 Escales Escala 2 21 m²
02_Planta 2 Escales Escala 3 21 m²
02_Planta 2 Pas Pas 1-2 99 m²
02_Planta 2 Pas Pas 2-3 80 m²

VISTES EXTERIORS. ESTAT ACTUAL I PROJECTE

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

SECCIÓ LONGITUDINAL

MATERIALS PRINCIPALS DEL PROJECTE
ESTRUCTURA METAL.LICA PREMUNTADA

Les possibilitats de premuntatge, manipulació i dinamisme per a una ràpida execució en obra fa de l’estructura 
metàl·lica l’elecció triada.
La seva resistència i el seu bon comportament estructural també el fan idoni com a material de construcció. A la 
vegada se li farà una protecció antifoc pel compliment del reglament i amb pintures intumescents protectores i a 
on s’escaigui vermiculita en gruix normatiu i aplacat o revestit amb plaques de guix laminat.

PANELL PREFABRICAT DE FUSTA TRACTADA

El projecte posa fusta com a revestiment de façana per donar calidesa, color i un acabat natural al nou edifici en 
façana. Fusta per cobrir els edificis de bellesa, d'elegància i de disseny.
Però també de resistència, de qualitat i innovació.
Amb un escrupolós respecte per la natura i per la salut.
El producte utilitzat és de la sèrie PRODEX de Prodema i s’ha desenvolupat un producte únic de fusta natural per 
a revestiment de façanes. 
El revestiment de fusta te una protecció exterior amb un film de PVDF, amb el que s’ha d’aconseguir les majors 
prestacions en la protecció de la fusta natural dels agents externs i evitar que els panells Prodex necessitin 
manteniments periòdics. Aquest film de PVDF també té propietats antigraffiti i antiadherents, capaços d'evitar el 
desenvolupament de matèries orgàniques en la superfície del panell, així com reduir l'adhesió de pols i tot tipus 
de brutícies provocades per la contaminació.

Els panells triats de Prodex són peces úniques, cada vetejat és diferent i li aporta naturalitat i autenticitat que 
s'aprecia en la reflexió de la llum sobre les fibres de la fusta, creant façanes vives i plenes de tonalitats.
Prodema, a més a més, permet aconseguir punts en el sistema de certificació de edificis verds com LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) o BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology).
En Prodema també compten amb el segell de certificació PEFC, que garanteix que els seus productes han estat 
elaborats amb matèries primeres d'origen forestal gestionades de forma social i ambientalment responsable.
El panell de fusta Prodex, s’instal·lat en façana ventilada sent també un excel·lent revestiment protector contra la 
pluja en evitar la penetració de l’aigua a les parets interiors de l'edifici o en
el seu aïllament, romanent sempre lliure d'humitats gràcies a la circulació d'aire per darrere dels panells.
L’edifici així, perfectament aïllat i protegit de l'aigua durant tot l'any, augmenta la comoditat en reduir les 
variacions de temperatura al seu interior, independentment de les condicions a l'exterior, amb el consegüent 
estalvi energètic.

PANELL DE ZINC

Zn La puresa de l’element.
El zinc és utilitzat com a revestiment per a façanes i cobertes des del segle XIX gràcies a les nombroses qualitats 
estètiques i funcionals que reuneix. Pot col·locar-se tant en cobertes amb poc pendent (amb un mínim de 5 °) 
com en façanes. El seu origen natural i els seus reflexos fan d'ell un matèria extraordinàriament versàtil.

La seva gran mal·leabilitat i la seva notable lleugeresa aconsegueixen que s’adapti a la nostra geometria. 
La combinació d'algunes de les avantatges del zinc (la seva llarga vida útil, la seva absència de manteniment 
especial o la seva lleugeresa- entre 7 i 10Kg/m² - el que permet reduir els costos lligats a l'estructura) fan del 
zinc una inversió rendible en el temps.
El zinc és un component natural de la litosfera que forma part integrant del nostre entorn. 
Entre moltes altres aplicacions, permet la construcció d'edificis respectuosos amb el medi ambient que responen 
naturalment a les exigències del desenvolupament sostenible.

El zinc és un dels pocs materials de construcció reciclable al 100% i reutilitzable de forma pràcticament 
indefinida, sense pèrdua de les seves propietats químiques i mecàniques ni de la seva qualitat.

VISTES EXTERIORS. ESTAT ACTUAL I PROJECTE

VISTA D'ENTRADA D'AULA

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

COBERTA VEGETAL

Millorant el clima urbà.
Les cobertes vegetals humitegen l’aire i redueixen l’escalfament atmosfèric, aportant una millora del 
microclima als centres urbans. A més a més, aquesta refrigeració de l’ambient millora significativament el 
rendiment dels sistemes de climatització, resultant una refrigeració més econòmica i una disminució de 
les emissions de carboni.

Reduint la contaminació.
Les cobertes vegetals funcionen com un filtre ambiental, contribuint a reduir pols i elements tòxics a 
l'atmosfera. El substrat, al seu torn, filtra l'aigua de pluja de les substàncies nocives que pugui haver 
arrossegat.

Incrementen la retenció d’aigua.
Les cobertes vegetals són capaces de retenir fins el 90% de la precipitació. Una bona part d'aquesta 
aigua és retornada a la atmosfera, la resta flueix de forma retardada als sistemes de reaprofitament i 
reg. així es pot disminuir el dimensionat dels sistemes de desguàs i tubs i es redueixen els costos 
associats.

Millora de la protecció al soroll.
Les cobertes vegetals aïllen acústicament fins 3 dB i són capaços de millorar la insonorització fins a 8 dB, 
sent una protecció eficaç per a edificis situats en entorns amb alta contaminació acústica.

Estalvi energètic.
Les cobertes verdes milloren el rendiment de l'aïllament tèrmic de la coberta. A més és possible utilitzar 
sistemes de cobertes verdes amb valors d'aïllament tèrmic oficialment  reconeguts i que es poden afegir 
l'aïllament tèrmic del edifici.

Protecció i més vida de la impermeabilització.

Sota una coberta vegetal la impermeabilització perllonga la seva vida útil en estar protegida de 
temperatures extremes, radiacions ultraviolades i tensions mecàniques, reduint els costos de renovació i 
nul manteniment.

Hàbitat natural.
Les cobertes verdes compensen gran part de les zones verdes naturals perdudes a causa de la 
urbanització, proporcionant un hàbitat natural alternatiu per a animals i plantes.

LAMES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Aprofitant la bona ubicació en termes solars de l’edifici, es col·loquen lames solars a les façanes a Sud, com a protecció i 
captació a l’estiu i com a captació a l’hivern.
A banda de l’aspecte útil i energètic també integren la imatge de tot l’edifici i dones unitat i intimitat als patis en coberta.

La integració de mòduls fotovoltaics policristal·lins, monocristal·lins i thin-film en lames de protecció solar, per aconseguir 
el ZEB (zero energy building), protegim les façanes amb lames que, a més d'evitar el sobreescalfament de l'edifici, 
cobreixen part de la seva demanda energètica.

Amb les lames es vol assegurar una eficàcia idònia en termes de ocultació i de producció elèctrica, amb un rendiment del 
15%.
Inclinació de les lames 15 °, 30 °, 45 ° i 60 °, segons l'orientació de la façana i la zona geogràfica, per optimitzar el 
rendiment.

Utilitzar l'efecte del sol a la selecció i la orientació d'un brise-soleil.
Es busca d’aprofitar les captacions solars a l'hivern i la protecció solar a l'estiu, modular la il·luminació natural dels espais 
interiors per a un espai saludable.

MALLA METÀL.LICA ARQUITECTÒNICA

El teixit metàl·lic per a arquitectura que s’utilitza al projecte per a una part de la façana, segueix un concepte de 
arquitectura de baix impacte ambiental.

Les malles metàl·liques per a façanes estan realitzades mitjançant cables d'acer inoxidable en sentit vertical, tramats per 
varetes també d'acer inoxidable en horitzontal i s'utilitzen en arquitectura i interiorisme. Jugant amb la llum i l'entorn 
aconsegueixen una estètica única, que es troba entre el disseny funcional i decoratiu.

Aquest teixit metàl·lic permet reflectir l'entorn en el propi material i al seu torn permet projecta publicitat sobre la seva 
superfície, peculiaritat molt atractiva, o com en el nostre cas fer baixar la vegetació trepadora des de la coberta vegetal i 
integrant la façana i l’edifici.
La personal i extraordinària estètica d'aquest material, la seva transparència i poder de reflexió combina el dinamisme 
visual amb una gràcia tridimensional. Les malles arquitectòniques són resistents al foc, fàcils de netejar, antivandàliques 
i permeables l'aire amb un cert control solar i permetent el pas de la llum. Una gran varietat de malles permet obtenir 
diferents graus d'opacitat. Aquests teixits a més protegeixen les superfícies de vidre contra trencaments. Poden teixir-se 
en amplades de fins a 8 m. i longituds pràcticament il·limitades, així com tallar segons cada necessitat.

En falsos sostres, en principi són instal·lades en el sentit del cable vertical, permetent així que el panell es pugui tibar o 
bé si es prefereix es pot deixar penjant, creant així una successió d'ondulacions i continuïtat com és el cas per remarcar 
la entrada a l’edifici.


	LAMINA 1
	Planos
	01 - LAMINA 1


	LAMINA 2
	Planos
	02 - LAMINA 2



