
L’objecte del treballs consistia en la substitució dels tancaments exteriors 
i en el  tractament de les façanes de les escoles espanyola i francesa 
d’Encamp, al carrer René Baulard, a la Parròquia d’Encamp.
Aquest conjunt escolar acull, actualment, les escoles maternal i primàries, 
espanyoles i franceses.
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CANVI DE FINESTRES I AÏLLAMENT DE LES FAÇANES
DE LES ESCOLES ESPANYOLA I FRANCESA D’ENCAMP
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cànica addicional (amb tacs de polipropilè) 
situats un cop endurit l’adhesiu.

L’aplicació de les capes d’arrebos-
sat s’iniciarà quan hagi endurit suficient-
ment l’adhesiu, en general, 24 hores com 
a mínim, aplicant el morter amb llana llisa 
d’acer, amb un gruix total uniforme de 4 
mm, en dos capes.

La primera capa es realitzarà amb un 
gruix de 2 mm aproximadament i se situarà 
la malla de fibra de vidre resistent, amb uns 
solapaments mínims de 10 cm.

Al cap de 24 hores, es realitzarà l’aplicació 
de la segona capa, de 2 mm de gruix aproxi-
madament, de forma homogènia i uniforme, 
on quedarà embeguda la malla, fins no veure-
la, evitant la formació de bombolles o plecs.

Per acabar amb l’arrebossat, s’aplicarà 
una tercera capa, fina, si és necessari.

Al cap de 12 hores com a mínim, es realit-
zarà l’acabat, prèvia imprimació, a base de 
revestiment mineral en pasta, aplicat amb 
llana inoxidable o de plàstic i acabat, del co-
lor escollit.

Per la realització de l’acabat, cal seguir en 
tot moment les prescripcions següents :

· La capa aïllant ha de ser contínua, sen-
se interrupcions, per evitar la formació 
de ponts tèrmics.
· On sigui necessari interrompre el siste-
ma aïllant, per la presència de finestres, 
per exemple, caldrà preveure el segellat 
oportú per evitar que l’aigua penetri per 
sota de la capa d’aïllament tèrmic.

ESPECÍFIC PLANTA BAIXA
Tenint en compte que bona part de les fa-
çanes de la planta baixa delimiten el pati de 
l’escola, es va decidir realitzar un sistema de 
tractament més sofert de cara a impactes, 
cops, rascades... similar al sistema emprat, 
substituint la capa d’acabat a base de reves-
timent mineral, per un aplacat de plaques de 
fibrociment, amb acabat pintat.
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Es tracta d’un edifici en “L”, que disposa de 
planta baixa (aules, despatxos, menjador i 
cuina), de tres (3) plantes d’aules i d’un cap 
de casa no utilitzable (cambra aire).

El nucli principal del conjunt escolar (frontal, 
escala d’emergència) es va construir fa uns 
50 anys (1964). 
Posteriorment es va realitzar l’ampliació, 
que ocupa el lateral dret, als voltants dels 
anys 1978-80. 
Una part dels tancaments exteriors, corres-
ponent al nucli principal, ja es va substituir 
fa uns 25 anys.

Amb la finalitat de millorar l’eficiència ener-
gètica del conjunt de l’edificació, tenint en 
compte el mal estat tant dels tancaments 
exteriors com dels acabats de les façanes, 
la inexistència de qualsevol aïllament tèrmic, 
es va decidir articular els treballs al voltant 
de dos eixos principals:

· Substitució dels tancaments 
exteriors.

· Realització d’un acabat de façana 
amb aïllament tèrmic, amb uns 
materials que compleixen amb l’actual 
“Reglament Energètic en l’edificació”.

Pel que fa al tractament de façanes, la 
magnitud dels treballs, el poc temps del 
qual es disposava i la necessitat de tenir 
les aules lliures a principis de setembre, 
van fer optar per una solució exterior, amb 
el mínim d’afectació a l’interior.

TANCAMENTS  EXTERIORS
Els tancaments d’alumini, corresponents a 
finestres, portes i fixes, havien de complir 
les característiques següents :

· Marc d’alumini de 75 mm de gruix.
· Gruix del perfil d’1,5 mm.
· Ruptura de pont tèrmic amb 
poliamida de 34 mm.
· Junta central amb EPDM esponja.
· Color anoditzat plata.
· Bona resistència a la corrosió i a 
l’abrasió.
· Finestres de dues fulles practicables, 
amb un full oscil·lobatent.
· Finestres apaïsades, d’un sol full 
abatible.
· Transmitància tèrmica = 1.30 W/m2K, 
màxim.
· Vidre triple:
· Vidre laminat 4+4 mm.
· Cambra d’aire de 16 mm de gruix.
· Vidre baix emissiu de 4 mm de gruix.
· Cambra d’aire de 16 mm de gruix.
· Vidre laminat 4+4 mm, baix emissiu.

TRACTAMENT  FAÇANES
Aquest sistema amb l’aïllament tèrmic per 
l’exterior permet l’eliminació dels punts 
freds i dels ponts tèrmics, augmentant la ca-
pacitat d’acumulació tèrmica de l’edifici, on 
es recomana una baixa absorció de l’aigua 
i una bona permeabilitat al vapor d’aigua. El 
sistema de tractament de façanes emprat, 
MAPETHERM de MAPEI, comporta les se-
güents actuacions mínimes:

- Capa de regularització.
- Adhesiu per garantir l’adherència del sis-
tema, resistint als esforços de tallant i  ar-
rencament.
- Aïllament tèrmic de 10 cm de gruix, a 
base de poliestirè grafit (λ=0.031W/m2ºC).
- Fixació mecànica, a base de tacs d’expan-
sió, adaptada a paret ceràmica.
- Primera capa d’arrebossat.
- Malla a base de fibra de vidre, tractada 
per resistir a l’àlcalis, per contenir les fissu-
res degudes als salts tèrmics i augmentar la 
resistència mecànica.
- Segona capa d’arrebossat.
- Tercera capa d’arrebossat, si necessari.
- Primer base coast, imprimació a base de 
silicat de potassi modificat, que prepara i 
uniformitza el suport per rebre l’acabat, evi-
tant les diferències de colors per diferències 
de suport.
- Revestiment d’acabat, a base de morter 
texturat Quazolite Tonachino, o similar, dis-
posant d’un gruix i no solament pintura, re-
comanant els colors clars per reduir l’afec-
tació de l’ irradiació solar.  

L’encolat dels panells d’aïllament tèrmic 
es realitza amb un producte preparat, a bar-
rejar amb aigua, estès amb llana dentada, 
intentant no tenir reflux de material per les 
juntes, per no crear ponts tèrmics. 

La col·locació dels panells aïllants es re-
alitzarà de baix cap a dalt, situats apaïsats, 
a trencajunt, immediatament després d’ha-
ver aplicat l’adhesiu als panells, controlant 
la planeïtat amb regle, amb una fixació me-
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