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QUALITAT DEL PROJECTE  
1.1 l’escola i el seU entoRn B

el punt de partida del projecte és el seu entorn. Per introduir 
el tema de la relació de l’edifici amb el paisatge, anem a des-
criure com es relacionen les Possessions de Mallorca amb el 
seu entorn proper. aquesta relació depèn de la proximitat de 
l’aigua, que permet un ús lúdic i productiu de les terres. Un 
exemple ho trobem a bunyolí, situada en una petita vall entre 
la carretera de Puigpunyent i establiments.
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aquesta Possessió s’estructura a partir d’un aqüeducte que 
condueix l’aigua de la part nord de la parcel·la cap al gran 
estany (safareig) situat al sud. el centre de l’activitat humana 
és la casa (1), el lloc productiu del tractament de les matè-
ries primes i el descans. al nord de la casa es troba el jardí 
amb la capella (2), mentre que al sud un gran pati s’obre a la 
zona productiva de l’hort (3) i la zona de regadiu (4) lligades 
al “safareig” i a l’aqüeducte. on no arriba l’aigua es dedicava 
el camp a la plantació d’espècies de secà com eren les oli-
veres, el raïm i cereals (5) (la triada mediterrània). Més enllà 
del camp agrícola es trobava el bosc (6), lloc abrupte per a la 
sembra, però necessari per a la fusta i altres recursos, com la 
calç, el gel …

si entenem la relació entre escola i el seu entorn físic, ens pot 
ajudar a saber quins elements podem reforçar a la parcel·la i 
quins podem desenvolupar a l’exterior. ens defineix com és la 
qualitat que ha de tenir cadascun dels espais.
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1.1 l’escola i el seU entoRn B

el solar de son Daviu té la qualitat d’estar proper a un espai verd arbrat i a una zona agrària dedicada a plantacions de secà, 
principalment a l’ametller. aquests dos espais, el bosc i el camp agrari, són l’equivalent als espais 5 i 6 que hem explicat ante-
riorment. De manera que l’escola pot desenvolupar en el solar els quatre primers espais (escola, jardí, hort i zona agrícola de 
regadiu) i mantenir relacions amb els altres dos exteriors (bosc i camp agrícola de secà).
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el context físic en el qual es troba el solar de son Daviu és un 
lloc amb una topografia plana i orientat a sud-est. aquesta 
orientació permet gaudir del sol a l’hivern i del sol de migdia 
d’estiu.

els vents freds de nord vénen deformats per la zona boscosa 
que queda al nord de l’edifici. Per contra la parcel·la es troba 
oberta a rebre l’embat d’estiu, que afavoreix la ventilació i la 
reducció de temperatura a l’estiu.
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1.3.1 l’eDiFici

l’escola arimunani estarà formada per dos grans espais: 
l’edifici i el bosc.

tots dos amb un gran pati interior al que protegeixen, per 
crear unes condicions climàtiques de confort en els mesos de 
climatologia adversa, com són estiu i hivern.

L’EDIFICI

Definides les condicions de la parcel·la per situar l’escola, 
primer cal situar als infants en el lloc de la parcel·la amb les 
millors condicions climàtiques de llum, de sol i protecció dels 
vents i la calor d’estiu.

Una vegada definides les funcions dins de la parcel·la podem 
posar les parets; és així com l’escola sorgeix a partir de les 
funcions, dels infants asseguts fent una assemblea o jugant en 
rotlle.
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EL BOSC

Per fer front a les diferents condicions climàtiques adverses 
a l’hivern i estiu, s’utilitzen elements vegetals que permeten 
esmorteir i protegir tant els espais interiors com els exteriors.

a l’estiu les estructures vegetals (caducifòlies) i constructives 
protegeixen de la intensa radiació solar, afavorint uns grans 
espais lliures en ombra. el gran pati interior es protegeix de 
l’intens sol del migdia d’estiu mitjançant una gran pèrgola de 
trepadores (caducifòlies). Mentre que el jardí situat a sud es 
protegeix amb una gran zona de lledoners (caducifolis).

1.3 el PRojecte
1.3.1 el bosc
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la gran pèrgola de trepadores (formada per bignoniaceas campsis sp. o Podranea sp) formen un matalàs tèrmic que protegeix 
dels dies altament calorosos d’estiu, però permet el pas del sol i la llum a l’hivern.

1.3 el PRojecte
1.3.1 el bosc
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els lledoners en combinació amb àrees d’aigua en moviment poden crear atmosferes fresques a l’estiu, i reduir la temperatura 
ambiental en uns 3-5º.

1.3 el PRojecte
1.3.1 el bosc
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a l’hivern un mur vegetal format per llorers protegeix els patis 
exteriors dels vents freds de nord i nord-est.

1.3 el PRojecte
1.3.1 el bosc
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en el costat nord-oest apareix una altra zona vegetal com un 
hort i un grup de fruiters (Prunus armeniaca, Prunus domesti-
ca i Prunus persica), que rebran cada matí als alumnes i prin-
cipalment a mamàs i papàs perquè puguin gaudir d’un bon 
desdejuni entre les seves flors i fruits. 

1.3 el PRojecte
1.3.1 el bosc
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.1 MateRials i el seU cicle

la font material de l’escola són els arbres. els que plantem 
donaran ombra, recer i espais de joc als infants. els que trans-
formem són el material de construcció més ecològic per a 
sistemes prefabricats: són renovables, segresten una gran 
quantitat de co2, i generen una atmosfera saludable en el 
seu interior, amb un bon balanç passiu de la humitat i un tacte 
agradable.

la fusta utilitzada ve certificada pel consell d’administració 
Forestal (Fsc), certificat que garanteix que aquesta fusta ve 
d’explotacions que promouen el maneig mediambiental apro-
piat, és socialment beneficiosa i econòmicament viable dels 
boscos del món.

el cicle de vida dels materials d’arimunani és tancat, ja que 
redueix al màxim la generació de residus en el seu procés 
de materialització, i els elimina en el final de la seva vida útil: 
l’estructura pot desmuntar-se i resituar-se en un altre lloc, o 
simplement es reincorporarà al cicle material del seu entorn, 
primer en forma de sòl, i després de llavor.

el cicle de vida de les idees d’arimunani és obert. les idees i 
les actituds de l’equip docent són la llavor de les futures idees 
pròpies de cada infant. el projecte desenvolupa l’hàbitat idoni 
per a la comunicació d’aquesta sement entre generacions.
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.2 cicle De l’aiGUa

CICLE DE L’AIGUA

aprenent de com les anteriors generacions gestionaven i 
celebraven el cicle de l’aigua per aprofitar al màxim aquest 
recurs escàs, sense contaminar-lo, el projecte desenvolupa un 
recorregut on la recollida d’aigua de pluja és visible a l’infant, 
que culmina en un safareig que es converteix en un altre dels 
àmbits de joc d’aquest entorn d’aprenentatge.
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.3. eDiFici cliMÀticaMent PassiU. 
aPRoFitaMent Dels RecURsos.

2.3.1 teMPeRatURa

TEMPERATURA

edifici perenne i caduc:

el disseny del futur edifici de l’escola permet aconseguir 
una atmosfera agradable tots els dies de l’any minimitzant 
l’aportació energètica de les infraestructures urbanes. l’edifici 
es val per si mateix per escalfar-se a l’hivern o refredar-se a 
l’estiu. això s’aconsegueix, una vegada més, aprenent dels 
arbres. 

a l’estiu, la seva coberta-copa genera una ombra gruixuda 
ventilada que redueix la temperatura a sota.

a l’hivern, la llum baixa del sol penetra sota aquesta copa, que 
escalfa el seu interior.
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.3. eDiFici cliMÀticaMent PassiU. 
aPRoFitaMent Dels RecURsos.

2.3.2 Vent

VENT

Una estratègia similar ens serveix per aprofitar al màxim la 
ventilació natural per tot el solar a l’estiu, amb l’aire que re-
fresquen els arbres i que penetra a les aules obertes. aquesta 
mateixa convecció es genera de manera passiva pel propi dis-
seny de la cavitat ventilada de les cobertes d’arimunani.

a l’hivern, els arbres perennifolis, com els llorers, aturen els 
vents freds de tramuntana.
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.4 eDiFici eneRGÈticaMent aUtosUFicient
2.4.1 aPRoFitaMent eneRGia solaR 

i estalVi eneRGÈtic 

APROFITAMENT ENERGIA SOLAR I ESTALVI ENERGÈTIC 

encara que l’edifici es climatitza mitjançant sistemes passius, 
és necessari tenir una font d’energia per escalfar les aules en 
els dies de més fred. es contempla instal·lar bombes de calor 
d’aerotemia (a+) que es complementaran amb energies re-
novables com les plaques solars, les quals també escalfaran 
l’aigua calenta sanitària.

l’edifici contempla mesures d’eficiència en les instal·lacions; 
com són les tecnologies eficients en l’enllumenat, sistemes per 
reduir el consum d’aigua i detectors de fugides. 

es contempla la utilització de plaques fotovoltaiques per arri-
bar a l’autosuficiència elèctrica de l’edifici.
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2.4.1 aPRoFitaMent eneRGia solaR 

i estalVi eneRGÈtic 
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N

APROFITAMENT AIRE EN EL SUBSÒL PER A VENTILACIÓ 
NATURAL  

l’edifici es ventila de manera natural mitjançant el següent 
sistema:

en primer lloc s’agafa aire dels patis frescs i es recondueix per 
tubs ceràmics pel subsòl. l’aire fresc ventila i refresca les es-
tades interiors i per efecte Venturi surt per les xemeneies que 
donen a la coberta ventilada.

2.4 eDiFici eneRGÈticaMent aUtosUFicient
2.4.1 aPRoFitaMent aiRe en el sUbsÒl PeR a 

VentilaciÓ natURal 
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.4 eDiFici eneRGÈticaMent aUtosUFicient
2.4.3 il·lUMinaciÓ

IL·LUMINACIÓ

l’edifici aprofita al màxim el llum solar, mitjançant el acrista-
llament dels paraments verticals. alhora contempla mesures 
arquitectòniques per al control solar com són les volades de 
coberta i de planta primera, la vegetació circumdant així com 
la pèrgola de plantes trepadores.
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MATERIALS, AIGUA I CLIMA N2.5 constRUcciÓ en sec

la construcció totalment prefabricada permet un procés de 
preparació i muntatge més de tres vegades més ràpid que un 
de convencional. les eines utilitzades en el procés de mun-
tatge de les estructures de fusta són les que generen menys 
accidents al món de la construcció, ja que no necessiten de 
calor (sense soldadures) ni humitat (sense aigua), que són els 
dos agents que causen més accidents laborals en una obra 
tradicional.

el sistema que hem desenvolupat a mesura per arimunani 
també permet minimitzar els mitjans auxiliars de muntatge de 
l’estructura. ens estalviem el cost en diners, temps i accidents 
laborals del muntatge i desmuntatge de bastides. tot es mun-
ta amb un camió-grua. sent el transport de material un dels 
costos afegits a Mallorca, hem optimitzat les mesures i pes de 
tots els elements per facilitar la seva logística, sense necessi-
tat de mesures especials per al seu trasllat a i per la illa.

el sistema de muntatge facilita que tota l’estructura sigui fàcil-
ment desmuntable, i pot ser reutilitzable -fins i tot reconfigu-
rable- en qualsevol altre lloc.
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3 ECONOMIA VERDA 
3.1 econoMia ecolÒGica / econoMia local J

l’escola planteja que es construeixi amb materials que afavo-
reixin l’economia verda, una economia que se sustenta en els 
processos de fabricació tancats i utilitza materials de la bios-
fera (renovables) i reciclables.

les principals causes de l’impacte ambiental dels materials se 
centren en el consum de recursos no renovables i en la gene-
ració de residus contaminants, fets que tenen lloc sobretot al 
començament i a la finalització del cicle de vida de la majoria 
dels materials que és, per tant, obert. la fase d’extracció de 
matèries primes es caracteritza per la utilització gairebé ex-
clusiva de material verge, en la de fabricació pràcticament no 
s’incorporen materials reciclats, la construcció produeix una 
quantitat important de material desaprofitat i les demolicions 
generen residus que acaben pràcticament tots en l’abocador 
(la taxa mitjana de reciclatge de l’edificació a espanya és d’un 
10%).

Cicle de vida habitual dels materials de construcció: obert
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3.1 econoMia ecolÒGica / econoMia local J

Però existeixen formes de gestionar els materials per tancar 
els seus cicles, algunes de les quals es troben en el conei-
xement ancestral -la construcció tradicional- sent necessari 
rescatar-les, mentre que uns altres es troben en un nou co-
neixement -l’ecologia industrial- sent necessari aprofundir-les. 
aquestes dues maneres de gestionar els materials malgrat ser 
d’origen, èpoques i tecnologies diferents comparteixen una 
característica molt important: són de cicle tancat i per tant no 
suposen ni consum de recursos no renovables ni generació de 
residus contaminants. 

la fase d’extracció de matèries primes se substitueix per la 
utilització gairebé exclusiva de material renovable o residus 
recuperats, a la de fabricació pràcticament no s’incorporen 
materials que no siguin reciclats. la demolició és substituïda 
per una deconstrucció selectiva, la qual cosa permet tornar a 
utilitzar els materials en altres obres (a europa hi ha exemples 
de reciclatge en edificació de més del 90%).

Cicle de vida desitjable dels materials de construcció: tancat
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3.1 econoMia ecolÒGica / econoMia local J

la nova escola arimunani es proposa una major utilització de 
materials amb característiques que afavoreixin el tancament 
dels cicles materials:

Els materials locals:

ja que disminueixen l’impacte del transport associat que en 
alguns casos pot arribar a significar més energia o emissions 
de co2 que la pròpia fase d’extracció i fabricació, contribuint 
al mateix temps a tancar els cicles materials a escala local.
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Els materials biosfèrics:

com es basen fonamentalment en matèries primeres biosfèri-
ques renovables, disminueixen l’esgotament dels recursos, no 
produeixen residus i pràcticament no utilitzen energia fòssil o 
nuclear en els seus processos de producció natural.
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3 ECONOMIA VERDA 
3.1 econoMia ecolÒGica / econoMia local J

Els materials reciclats:

com es basen fonamentalment en matèries primeres indus-
trials reciclades, disminueixen la generació de residus, no es-
goten recursos, i a més poden utilizar energies renovables en 
els seus processos de producció industrial.
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Un dels materials principals per construir l’escola d’arimunani 
serà la fusta. la fusta amb la  que treballarem és un excedent 
que s’obté de la gestió dels boscos per evitar incendis i les 
seves propagacions, a més de ser un material renovable, reuti-
litzable i reciclable.

La conservació dels boscos madurs.

la gestió dels boscos madurs és necessària per a la seva con-
servació ja que en la seva fase de senescencia (últim estadi 
del bosc madur) conté una gran quantitat de biomassa morta, 
tant en peu, ja siguin arbres sencers, com en el sòl. aquesta 
biomassa es converteix en un material inflamable que afavo-
reix els incendis o les propagacions de grans incendis. 

el canvi climàtic ha provocat la pujada de temperatura en els 
boscos i llargs períodes sense pluges, la qual cosa afavoreix la 
reducció d’aigua en el sòl i en les fulles, convertint els boscos 
en llocs més propensos als incendis.
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CICLE GESTIÓ DEL BOSC

A)  Gestió del bosc madur
l’última fase de l’evolució dels boscos pot allargar-se en el temps mitjançant la gestió del bosc. el tall selectiu d’arbres (en con-
tra de grans clares) afavoreix d’una banda el manteniment de la biodiversitat i per un altre ajuda a reduir els incendis i limitar el 
seu abast. D’altra banda el fet de talar arbres vells afavoreix el creixement de nous arbres que seguiran absorbint el co2.

B) Excedent: l’arbre
com a resultat d’aquesta gestió obtenim un excedent que són els arbres tallats.
De mitjana, un arbre madur pot tenir segrestat en el seu tronc fins a 1 tn de co2, mentre no es crema.

C) Cicle de la fusta. Redueix CO2 + Reutilitzable + Reciclable
la fusta obtinguda dels arbres gairebé no ha generat co2 en la seva producció i a més conté molt co2 fixat durant el creixe-
ment de l’arbre. també pot ser reutilitzada per a altres construccions i reciclada per transformar-se en un altre producte com a 
fibra de fusta per a aïllaments.
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3 ECONOMIA VERDA J3.2 tReball coRal
3.3 tRansFeRibilitat

TREBALL CORAL

el desenvolupament del projecte fins a la seva finalització 
serà un treball participatiu, on tècnics, artesans, investiga-
dors, mamàs i papàs col·laboraran i construiran aquesta es-
cola d’innovació docent. el treball s’organitzarà per sumar els 
màxims esforços i criteris diversos.

a més, es treballarà en col·laboració amb entitats públiques 
i privades perquè l’edifici sigui un lloc de desenvolupament i 
recerca sobre tècniques i solucions constructives, que perme-
tin avançar cap a altres models de producció i construcció al 
territori.

TRANSFERIBILITAT

Una escola pilot: el procés del projecte arimunani s’ha confi-
gurat perquè, no solament el model docent, sinó el propi lloc 
i el seu edifici, pugui servir de model per a futures escoles en 
l’àmbit mediterrani. amb la col·laboració de la Uib es monito-
ritzará l’edifici per poder tenir un seguiment i validació de les 
característiques climàtiques dels seus interiors i de l’eficiència 
energètica.
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