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La coberta serà utilitzada com un espai de pràctiques per

tots els estudiants i en específic pels del grau de renova-

bles. Per això sãfegeixen baranes i una escala de cargol per

a ser poder ser utilitzada per l'equip de manteniment i els

estudiants.

IMPACTE PAISATGíSTIC

La coberta està situada en una primera planta a l'interior
de l'illa envoltada per aules del mateix institut on estudien
uns 1700 estudiants. També es veurà des de l'entrada de

l'institut i des dãmbdós patis. Lþxecució d'aquesta coberta
suposaria l'única aportació de verd als dos patis utilitzats
pels estudiants.
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La impermeabilització és de EPDM o TPO i hi haurà
capes tècniques amb material reciclat en tota la seva

superfície. El substrat prové de proveïdors situats al

Mares¡ne. El passadís està fet amb lloses de pedra
natural granítica, mentre que els diferents gruixos es

contindran amb muret d'obra.

S'instal.larà un sistema multicapa (feltre protector,
là mina impermeable, feltre absorbent protecto[
capa drenant, làmina geotèxtil i substrat vegetal
(especial per sedum) col.locat sobre l'acabat actual

S'instal.larà reg automàtic per degoteig
sotcrrat, distribuiT segons les diferents
bancades itipologies de verd. Una sonda
d'humitat controlarà l'aigua retinguda en el
substrat, minimitzant l'ús d'aigua.
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On la coberta verda i la façana es troben,
es farà un recrescut de terra per plantar
enfiladisses que pujaran per una xarxa

metàl.lica instal.lada al mur creant-se un
mur vegetal.

Substrat per cobertes verdes amb una granulometria
que permet el fàcil drenatge d'aigües pluvials; amb
una garantia de l'estabilitat estructural dels agregats;
amb capacitat de retenció d'aigua; un pH entre 6.5-8.5;
contingut de matèria orgànica inferior a 65 g/l i una
densitat saturat d'aigua inferior a 1500 kg/m3.

Els alumnes del Cicle Formatiu de Renovables, instal.laran,
com a pràctica, uns panells solars que la propietat ja té i

vol reaprofitar.
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