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Objectius
OBJECTIUS

Aquest treball, com tota recerca comença amb la detecció i la formulació d’un problema “la incapacitat del nostre 
planeta de suportar els graus de contaminació i de consum dels recursos naturals als que l’estem sotmetent de 
manera continua”.

Davant d’aquest problema, la societat ha de ser capaç de tenir en compte la sostenibilitat en els diferents àmbits de 
la seva acció, i entre elles, en l’arquitectura.

D’altra banda, els centres escolars com agents educatius han de donar exemple i actuar de forma sostenible en tots 
els seus àmbits; també a l’hora de construir, reformar o mantenir els seus edificis.

En el marc d’aquesta ,issió. m’he marcat com objectiu del treball de recerca respondre les següents qüestions:

Podríem qualificar el nostre centre educatiu com un edifici sostenible?
Quin són els punts forts i febles del centre pel que fa a la sostenibilitat?
Com podríem millorar -amb formules econòmicament viables- el grau de sostenibilitat 
del nostre centre? 

En l’àmbit general. Pel que fa a l’edifici.
En àmbits específics. Pel que fa a una aula estàndard i a la coberta.

Com podem fer-ho viable? És a dir, com cercar fonts de finançament per dur-ho a terme?

Procediment
 

 

 



Per elaborar el treball de recerca primer de tot em vaig plantejat quines estratègies metodològiques tenia que 
utilitzar  i  després quina estructura hauria de seguir el treball

ESTRATÈGIA METODOLÒGICA 

Per tal de decidir les estratègies metodològiques oportunes, he consultat -a més a més de les orientacions donades 
per l’institut- les orientacions que aporta el Departament d’Ensenyament a traves de la seva pàgina web (Xtec).

Per escollir les estratègies metodològiques vaig tenir en compte:

Les preguntes formulades en l’apartat d’objectius.
El tipus de treball: D’una banda “Tecnològic”, doncs elaborava un projecte concret de 
sostenibilitat per dur a terme però també “Descriptiu i de catalogació”, doncs vaig descriure el 
que entenc per un edifici sostenible i vaig catalogar -en base a una eina valorativa d’elaboració 
pròpia- el grau de sostenibilitat de l’Institut Jaume Balmes.

En base aquests dos criteris em vaig plantejar utilitzar les següents estratègies metodològiques:

1. Consulta d’elements teòrics (llibres, webs..) que em van familiaritzar amb el concepte de 
sostenibilitat i les seves característiques, i em van permetre elaborar un marc teòric. Per 
seleccionar aquestes fonts vaig estar treballant en la biblioteca de la Universitat d’Arquitectura 
de la UPC durant el juliol. Allà vaig poder assessorar-me gràcies a la col·laboració de alguns 
professors, de la bibliotecària i d’estudiants d’arquitectura.

2. Elaboració d’una eina pròpia (enquesta valorativa) per avaluar el grau de sostenibilitat 
del meu institut que vaig realitzar a partir del marc teòric elaborat, i que em va permetre 
detectar els punts forts i febles per concretar més tard les propostes de millora.

3. Elaboració d’un projecte en dos espais específics (aula estàndard i coberta). Concreció 
de les propostes de millora.

4. Suport gràfic a la proposta de projecte. Els projectes els vaig acompanyar amb plànols 
elaborats amb AutoCad i amb maquetes per tal de millorar la visibilitat dels resultats.

5. Eines de contrast: Enquesta a la directora de l’escola Sant Martí de Barcelona, l’edifici de la 
qual ha rebut un Premi Endesa a la promoció immobiliària més sostenible. La vaig fer servir 
com a instrument de contrast, és a dir, per que em permetés valorar les propostes de millora 
que jo havia elaborat. També vaig utilitzar altres eines de contrast com les visites a webs de 
centres educatius que han dut a terme algun projecte de sostenibilitat en l’edifici o converses 
amb professionals de l’àmbit de l’arquetectura i la sostenibilitat (arquitecte, responsable 
d’empresa de coberta enjardinada..).

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

Per dur a terme aquest projecte vaig dividir el treball en tres grans blocs:

Marc teòric conceptual:

La finalitat d’aquest apartat era fer una aproximació al concepte de l’arquitectura sostenible i justificar la 
necessitat d’avançar cap aquest model. També pretenia presentar els principals referents d’aquest tipus 
d’arquitectura i els elements que s’utilitzen per dur-la a terme.

Grau de sostenibilitat de l’Institut i propostes de millora d’àmbit general

Per poder fer aquest apartat vaig elaborar, a partir de diferents models existents i els elements presents en el marc 
teòric, una enquesta per analitzar el grau de sostenibilitat d’un edifici. Un cop elaborada i feta l’enquesta, vaig 
presentar una valoració i propostes de millora per fer de l’Institut Jaume Balmes un edifici més sostenible..

Proposta de projecte per a dos espais específics:

En aquest apartat vaig elaborar un projecte de sostenibilitat per a dos espais específics:



Una aula estàndard, perquè és l’espai que millor respon a les funcions de l’edifici: 
ensenyament i aprenentatge.
La coberta del centre, perquè és un dels principals elements protectors climàtics i tèrmics del 
edifici.

Criteris
UBICACIÓ

Situació -  urbà o no,  amb elements que permetin  l’assolellament (arbre full caduc..)
Accés-(transport públic, bicicletes..)

ORIENTACIÓ

Elements favorables climatològics (llum solar, vents..)
Obertures ( més gran ,més petites, amb lamel·les..) segons l’orientació  per permetre l’adequat 
assolellament,  ventilació creuada o altres beneficis

APROFITAMENT DE L’ENERGIA I ENERGIES RENOVABLES

Protecció i aprofitament  solar-Elements de captació solar, elements de protecció solar
Aïllaments tèrmics i acústics –En vidres i parets.
Sistemes tèrmics  Captació solar, regulació per zones de la calefacció, combustibles d’origen 
renovable en les calderes,
Sistemes elèctrics- Energia solar fotovoltaica en les instal·lacions elèctriques, regulació 
sectoritzada de l’enllumerat, detectors de presència en espais comuns, bombetes de baix 
consum o LEDS,

ESTALVI I REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA

Xarxa separativa d’evacuació d’aigües grises i negres
Instal·lació per al reciclatge d’aigües pluvials o grises al mateix edifici
Mecanismes d’estalvi d’aigua a les aixetes
Inodors  de doble descàrrega selectiva
Aixetes de monocomandament amb obertura en fred
Aixetes termostàtiques en les dutxes
Ha instal·lats reductors de descàrregues d’aigua a les aixetes
Manteniments periòdics

MATERIALS

Gestió de residus en cas d’obra
Manteniment de l’edifici
Productes de nateja
Materials - procedència local
Ús de materials que tinguin un procés de transformació amb un baix consum d’energia, aigua i 
additius químics
Ús de materials o productes amb una baixa necessitat de manteniment
Ús de productes amb possibilitat de reciclatge
Ús de materials de baix impacte ambiental
Reutilització de materials (teules, etc.) o reciclats en obres.

COBERTA



Cambra d’aire ventilada
Desaigua
Aïllant tèrmic
Capa de protecció i impermeabilitzant i de procedència ecològica.
Coberta enjardinada
Sistema de reaprofitament de l’aigua de la pluja per regar la coberta enjardinada o per altres 
usos
elements que l’ombregin

Conclusions
VALORACIÓ DELS RESULTATS

 

Crec que en general he assolit els objectius previstos, doncs he pogut donar resposta a totes les qüestions 
plantejades en l’apartat d’objectius del treball. Passo a respondre de forma sintetitzada.

1a Pregunta formulada- Podríem catalogar el nostre centre com un edifici sostenible?

En general, malgrat els resultats de l’enquesta de sostenibilitat elaborada són aparentment satisfactoris, obtenint 
una qualificació positiva en un 55,5% dels indicadors, considero que aquests resultats no són suficientment bons 
per catalogar a l’institut com a edifici sostenible, doncs moltes de les seves mancances, com la manca d’aïllaments 
acústics i tèrmic, el no reciclatge d’aigües grises, la no utilització de LEDs i totes les altres mancances anomenades 
en l’apartat 4.2, són molt rellevants en el camp de la arquitectura sostenible i l’estalvi energètic.

Vull ressaltar que això no vol dir que no haguem de valorar els esforços que ha fet l’Institut com a escola verda o 
institut inscrit al programa Agenda 21, ja que el comportament dels usuaris d’un edifici és una influència molt 
important que cal considerar (tancar les llums quan no són necessàries, no malbaratar l’aigua...) Però moltes de les 
accions que allà es desenvolupen, com ja he anomenant en l’apartat corresponent (recollida de residus etc), no els 
podríem definir com elements propis de l’arquitectura sostenible  i per tant, malgrat els he recollit, no entren en 
l’àmbit d’aquest estudi. Si en canvi, podem definir com un element de l’arquitectura sostenible, el sistema de 
cobertes d’ombrejat a les teulades i finestres amb més insolació, que disminueix la captació solar un 70% els mesos 
de més calor, sense cap despesa energètica.

2a Pregunta formulada - Quin són els punts febles del centre pel que fa a la sostenibilitat?

Si bé he respost extensament aquesta qüestió en l’apartat 4.2, podríem sintetitzar com a principals punts febles el 
següents:

Manca d’aïllaments tèrmics.
Manca d’aïllaments acústics.
Manca de combustible d’origen renovable en les calderes .
Manca de recolzament d’energia solar fotovoltaica en les instal·lacions elèctriques.
Manca de detectors de presència en espais de trànsit: vestíbuls, escales..
Manca de xarxa separativa d’evacuació d’aigües grises i negres.
Manca d’inodors de doble descàrrega selectiva.
Manca d’aixetes termostàtiques en les dutxes.
Manca de coberta enjardinada, que suposa una millora respecte la coberta amb xarxa 
d’ombrejat actual.
Manca d’enlluernament LED.
Manca d’ús de productes de manteniment (neteja) no agressius pel medi ambient.

3a. Pregunta formulada - Com podríem millorar (només amb formules de remodelació o manteniment 
viables) el grau de sostenibilitat del nostre centre?



Pel que fa a les propostes generals, considero que he respost ja, en forma de resum, al final de cadascun dels 
subapartats de l’apartat 4.2.

Pel que fa a les propostes en els dos espais específics, malgrat es poden veure de forma molt desglossada en els 
apartat 5.1 i 5.2,  intentaré reflectir de manera molt esquemàtica els resultats.

            Projecte específic: Coberta Enjardinada.

 

Proposta Beneficis de la proposta en clau de sostenibilitat Cost total- euros

Coberta Extensiva de Crespinell 
Entapissant

Terrats I, III, IV (veure plànol1 Annex 
4)

Reten el pols i les substàncies contaminats.
Protegeix contra la radiació solar.
Millora l’aïllament acústic..
Millora la climatització de l’habitatge.
Ajuden a l’oxigenació de les ciutats. 
Produeixen O2 i absorbeixen CO2.
Disminueix les variacions de humitat en l’aire.
Rebaixa el cost de manteniment del terrat.

30. 414euros

Hort ecològic

Terrat II-  (plànol II Annex 4)
Desenvolupar activitats educatives orientades 
a sensibilitzar a l’alumnat en l’educació 
ambientat i ecològica.

15.800euros

Instal·lacions d’aigua Pel funcionament de l’hort i possibles sequeres1.815euros

TOTAL 48.029euros

            Projecte específic: Aula específica.

 

Proposta Beneficis de la proposta en clau de sostenibilitat Cost total per aula

LEDs Estalvi energètic ( 50% de l’energia que 
necessita un fluorescent).
Millor benestar (llum es constant, sense 
els parpelleigs propis dels fluorescents)
No contenen substàncies tòxiques.
No produeixen calor.
No emeten infrarojos ni rajos ultraviolats.

 

263,93euros

Sensors de lluminositat Estalvi energètic. 150euros

Finestres de doble vidre Estalvi d’energia tèrmica.
Millora de la contaminació acústica.
Millora de benestar (comporta una millor 
concentració)

2.471,11euros



Aïllament acústic CA-150 Millora de la contaminació acústica.
Millora del benestar (comporta una 
millor concentració)

688,89euros

Vàlvules termostàtiques Estalvi d’energia tèrmica. 90euros

Reixeta regulable “airflow System” Millora de la ventilació
Estalvi d’energia tèrmica.

113,50euros

Paret de vidre laminat de 5+5 (renova PR 
40)

Estalvi energètic.
Augment de llum natural.

4.393,53euros

TOTAL 8.170,96euros

4a Pregunta formulada - Com podem fer-ho viable? És a dir, com cercar fonts de finançament?

He trobat tres vies de finançament possible (desenvolupades en l’apartat 5.3):

Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat  de la Diputació de Barcelona

A traves d’ajuts directament a Ajuntaments als queofereix suport perquè puguin aplicar 
polítiques de sostenibilitat als seus municipis.
A traves de projectes europeus que inclouen fons de finançament. EURONET 50/50MAX i 
ENERGY FOR MAYORS

Departament de Territori i Sostenibilitat . Convocatòries d’ajuts aturades però amb perspectiva de reprendre-
les.

Programes europeus relacionats amb centres d’ensenyaments professionals. PROGRAMA EUROPEU MEET

Per tant,  proposo  intentar obrir aquestes vies, demanant una entrevista amb la Diputació de Barcelona, intentant 
participar en un dels programes esmentats, i restant a l’espera de que es tornin a obrir les convocatòries del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. També hi ha escoles, com el Institut Garrotxa d’Olot, que ha aconseguit 
suport econòmic d’empreses privades del seu voltant. No hauríem desestimar tampoc aquesta via.

En el cas de no aconseguir el finançament necessari, amb un pressupost màxim d’uns 12.000 euros per any, cada 
centre educatiu hauria de prioritzar les reformes més convenients pel centre.

 

PROSPECTIVA

Pel que fa a la prospectiva, és a dir, a la forma com es podria prosseguir la recerca o fer-la avançar, considero que, 
a partir de l’enquesta de sostenibilitat que he elaborat i dels punts febles detectats, qualsevol altre alumne podria 
continuar, mitjançant treballs de recerca, elaborant projectes d’altres espais específics (aules específiques, 
biblioteca vestíbul….).

D’altra banda, crec que les propostes presentades en aquest document (i en especial les que son rendibles 
econòmicament) podrien ser analitzades pel Consell Escolar del centre amb la finalitat de ser aprovades i demanar 
suport econòmic per finançar-les a les diferents entitats i convocatòries plantejades en l’apartat de “Possibles fonts 
de finançament”.

 

VALORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA METODOLÒGICA APLICADA

En general crec que la metodologia emprada m’ha estat molt útil i m’ha permès assolir els objectius plantejats. Vull 
ressaltar, en especial, la utilitat de l’eina valorativa de sostenibilitat (enquesta) elaborada a partir del marc 

\"http://diba.cat/web/mediambient/euronet/max\"
\"http://www.diba.cat/web/mediambient/projeuropeus#4\"


conceptual, que m’ha permès detectar de forma –crec- bastant encertada els punts forts i febles, i elaborar les 
propostes de millora. També considero que ha estat molt útil fer servir eines de contrast. En aquest cas l’entrevista 
a la directora de l’escola Sant Martí i la visita a aquesta escola, dissenyada de forma sostenible, així com les 
entrevistes amb les diferents empreses (com per exemple, Federico Centarti Studio o ZINCO) m’ha permès 
contrastar les meves propostes i reformular-les quan ha estat necessari.

 

INCIDÈNCIES

Pel que fa al marc teòric, he de dir que m’han sorprès les innumerables -i sovint confuses- fonts d’informació, així 
com la quantitat d’empreses dedicades a les energies i els sistemes ecològics i sostenibles. M’ha estat d’una gran 
dificultat afitar els temes i destriar allò que era rellevant pel meu projecte. Per aconseguir-ho m’ha estat de molta 
ajuda, a més a més de les orientacions aportades pel meu tutor, l’ajut que em van proporcionar professors, alumnes 
i bibliotecària de l’Escola d’arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Pel que fa a la part pràctica, malgrat és la part que m’ha agradat més, també és la que m’ha exigit més esforç. Els 
meus coneixements nuls d’arquitectura i insuficients sobre AUTOCAD o maquetatge, m’ha portat al desànim en 
alguns moments, però també m’han obligat a tenir una gran dosi d’aprenentatge autodidàctic i a veure que hi ha 
altres formes d’aprendre que no passen per rebre classes.

 

REFLEXIÓ PERSONAL

En primer lloc m’agradaria remarcar que he patit i gaudit molt fent aquest treball. Quan vaig començar, no em podia 
arribar a imaginar com podia ser d’extens aquest tema, i la varietat de solucions que l’arquitectura ens ofereix. Però 
si bé és cert que he trobat moltes complicacions que m’ho han fet passar malament, quan les he resolt, la 
satisfacció ha estat gran. Només per això ja ha valgut la pena. He aprés que és el que vulgarment diem “buscar-se 
la vida” és a dir, a lluitar contra les adversitats. Això m’ha aportat seguretat em mi mateixa. Ara em sento més capaç 
d’afrontar nous reptes.

També he après a investigar i a aplicar la informació que tenim al nostre abast en projectes concrets... Cercar 
informació, seleccionar-la i transformar-la en coneixement. Per mi ha estat molt difícil, no havia fet mai res 
semblant, però m’ha permès entre d’altres coses, familiaritzar-me amb una de les opcions universitàries que em 
plantejo en aquests moments, és a dir, l’arquitectura.

Per finalitzar vull dir que, amb aquest treball, espero haver pogut contribuir a marcar un full de ruta per fer del 
Jaume Balmes un edifici més sostenible. Cal dir que no partia de cero i vull ressaltar la tasca que molts professors i 
alumnes, sensibilitzats i compromesos, han realitzat per millorar la situació de sostenibilitat del Jaume Balmes.

Però encara queda molt per fer, i crec que cal unir-nos a les iniciatives que darrerament estant sorgint, com per 
exemple, a les orientacions marcades pel Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat d’aire (PECQ) que, amb l’objectiu 
de reduir el consum energètic i les emissions de CO2, millorar la qualitat de l’aire i del subministrament  energètic 
de la ciutat de Barcelona, va ser aprovat el dia 25 de març de 2011 en el Plenari Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Però si cap de les meves iniciatives pot dur-se a la pràctica, espero almenys que aquest treball us hagi estat 
interessant, i que hagi contribuït a conscienciar-vos una mica més sobre la importància i la necessitat de que el 
desenvolupament i l’arquitectura sostenibles agafin força en el nostre país.
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