
Presentació
L’interès per aquest tema és principalment perquè des de ben petit m’han agradat 
molt els temes de construcció, arquitectura... Crec que aquest és un bon treball per 
començar-me a iniciar en aquest món, ja que hauré d’investigar i això em permetrà 
saber més coses, mètodes, recursos, etc. Una altra cosa que em motivava molt era 
posar-me en contacte amb algun arquitecte que em pogués ajudar, ja que tot sol no 
hauria sabut acabar de fer els plànols de la casa i altres conceptes tractats; gràcies 
a ell aniré més motivat i amb ganes. El que vull acabant extraient d’aquest treball 
és estar dins del món de l’arquitectura, saber com es fan els plànols, els estudis que 
s’han de fer per arribar a construir una casa o reformar-la, ja que l’objectiu és refor-
mar una casa, ja que s’ha quedat sense utilitat. 

Metodologia
Per tal de fer aquest treball vaig fer una recerca sobre tots els processos i conceptes 
que s’han de fer a l’hora de fer una reforma. A més a més, em vaig posar en contacte 
amb Toni Macià, arquitecte. Amb la seva ajuda vaig poder acabar de decidir els mi-
llors procediments i precisar els plànols.
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El treball el vaig dividir en dues parts: per una part hi ha el marc teòric, on explico 
tots els processos, característiques i canvis per dur a terme la reforma, i per una 
altra part el marc pràctic, on he fet els plànols de la casa una vegada reformada i 
sense reformar per poder-los comparar i, finalment, he fet una maqueta de la mane-
ra més realista per representar la casa una vegada reformada.

Cos del treball
El tema principal d’aquest treball és l’arquitectura moderna, ja que estudiaré una 
casa que es va construir als anys setanta i està dintre de l’estil d’aquest període de 
construcció. Aquest moviment es va començar a desenvolupar a principis del segle 
XX. L’objectiu principal d’aquest moviment és simplificar les formes, l’ornament i 
deixar de banda l’arquitectura clàssica; ara bé, com que l’arquitectura moderna és 
un moviment molt ampli hi ha molts estils diferents dintre d’ella. Per exemple, els 
més actuals són: l’arquitectura neoformalista, l’arquitectura postmoderna, l’arqui-
tectura high tech, l’arquitectura deconstructivista, etc. En aquest treball sols parlaré 
de dos, ja que l’objectiu és reformar una casa que està construïda en un estil d’ar-
quitectura postmoderna i la reforma consistirà a passar-la a un estil d’arquitectura 
high tech, que seria l’estil amb el qual es construeix actualment. De fet, tots aquests 
estils anteriors són actuals i es construeixen, però l’estil high tech és el que ‘es porta 
més’, per dir-ho així. Per dur a terme aquest treball hauré de fer una recerca de les 
característiques, estructures, materials que s’utilitzen... de cada un dels estils d’ar-
quitectura, ja que òbviament són diferents. 
Un altre apartat que vaig treballar i investigar va ser l’orientació de la casa, ja que 
encara que no ho sembli és un condicionant molt important, perquè segons l’ori-
entació que tingui una casa s’haurà de fer una distribució o una altra. Si es fa una 
bona distribució, mirant la il·luminació de cada hora del dia i col·locant les diferents 
habitacions al millor lloc, es podrà estalviar molt cost econòmic, ja que no s’haurà 
de pagar tant per les despeses d’il·luminació i condicionament.
El condicionament també és molt important, ja que com millor condicionada està la 
casa més grans seran els beneficis econòmics al llarg del temps, ja que no hi haurà 
tantes despeses. En el condicionament d’una casa hi ha diferents apartats: primer 
de tot hi ha l’aïllament, s’ha de mirar si s’ha d’aïllar tèrmicament o/i acústicament. 
En aquest cas s’hauran d’instal·lar els dos tipus d’aïllants, el tèrmic, ja que la casa 
està ubicada en una zona d’interior i les condicions de temperatura són extremes 
en alguns casos, i l’acústic perquè està al costat de l’estació de trens i el seu pas 
genera una contaminació acústica que no ens interessa. Després hi hauria la venti-
lació, s’ha d’estudiar com es faran les obertures (portes i finestres) per tal d’obtenir 
una ventilació més eficient, ja que d’aquesta manera aconseguirem una renovació 



de l’aire interior i s’hi estarà més còmode. La ventilació utilitzada ha sigut la ven-
tilació natural creuada, que consisteix a fer obertures en façanes que estan en 
diferents direccions perquè d’aquesta manera el procés de renovació és més ràpid i 
eficient que la ventilació natural directa, que consisteix a fer obertures a la mateixa 
façana, per tant a la mateixa direcció, i no creen uns corrents d’aire tan grans.
Una vegada fets tots estudis dels condicionaments, mirada l’orientació i pensada 
la nova distribució de la casa, amb l’ajuda de l’arquitecte Toni Macià vam acabar de 
pensar si aquests canvis es podien efectuar, ja que no sempre és poden dur a terme 
per temes estructurals. Per tant, també vaig estudiar l’estructura de la casa i vaig 
fer un estudi general de les estructures. En ell primer de tot parlo dels diferents 
tipus de fonaments que existeixen actualment. Aquests són, per una banda, els que 
no són profunds: les sabates (n’hi ha de diferents tipus segons les condicions que 
tinguem) i les lloses, que consisteixen a omplir l’àrea de la construcció amb formigó 
armat i a partir d’allí començar a alçar els diferents pilars. 
Després hi ha els fonaments profunds, que són per a edificis d’una altura conside-
rable i n’hi ha de dos tipus: per una part els murs pantalla, que es poden fer quan 
tenim un sòl rígid no profund i consisteixen a excavar un volum relacionat amb la 
carrega de l’edifici que es cobreix de formigó armat, i a partir d’allí s’alcen els pilars. 
Quan no hi ha un sòl rígid a una altura elevada i mitjançant els murs pantalla no 
es pot aconseguir, hi ha els pilotis, que són una mena de pilars acabats amb punta 
que estan soterrats de manera que aconsegueixen arribar al sòl rígid i transmetre 
tota la força en ell. Els pilotis normalment van en grups de 2-4 units mitjançant 
un fust i units als altres grups amb una biga d’unió. No sempre tots els pilotis del 
mateix grup aconsegueixen aquest sòl rígid, per tant un piloti pot treballar de tres 
maneres diferents: la primera és mitjançant la punta i s’utilitza quan poden aconse-
guir el sòl rígid; en segon lloc, quan aquests no poden arribar a aquest sòl, treballen 
mitjançant el fregament amb el sòl i d’aquesta manera transmeten totes les forces i 
poden aconseguir una resistència màxima, i, finalment, poden treballar mitjançant 
la punta o el fregament quan ens trobem en una situació intermèdia i amb la punta 
no podem aconseguir la resistència màxima ni amb el fregament tampoc, i per tant 
amb els dos mètodes a la vegada la podrem aconseguir. 
Un altre punt que vaig estudiar són els plànols de construcció d’un edifici, ja que hi 
ha diferents símbols i característiques (ascensors, diferents tipus d’escala, tipus de 
murs, elements de seguretat...). En aquest treball en veurem la majoria, ja que se-
gurament modificaré alguna cosa del plànol. El punt més fort d’aquest treball seran 
els plànols, ja que és l’ítem on passaré més estona, perquè hauré de fer els plànols 
actuals de la casa, que requeriran molta estona de treball, i a més a més després 
d’això hauré de fer els nous plànols de la casa, ja que és la finalitat d’aquest treball, 
reformar la casa. El problema que vaig trobar va ser que la meva agilitat amb Auto-



cad era ínfima, ja que mai no l’havia fet servir i el primer cop que vaig fer els plànols 
les condicions de precisió, claredat... eren nul·les, i per tant vaig haver de fer-los una 
segona vegada, i finalment els vaig poder representar amb unes condicions bones 
pels coneixements que tenia. El segon punt més fort serà el procés estructural a 
l’hora de construir una casa, ja que és un altre ítem per al qual m’hauré d’informar 
molt, ja que és molt important per un arquitecte. Es podria dir que és el més impor-
tant a l’hora de construir, per garantir la seguretat i poder projectar la imaginació en 
els edificis que es volen construir, ja que si ets molt bo amb estructures, pots cons-
truir amb més llibertat.
Finalment, quan ja tenia els plànols fets amb els canvis decidits, vaig fer la repre-
sentació de la casa amb una maqueta. Aquesta està a una escala de 1:20, ja que si 
la feia més petita molts destalls els perdia i la meva intenció era fer-la de manera 
que s’acostés més a la realitat. Els materials bàsics que vaig utilitzar van ser fusta i 
metacrilat, per fer les finestres i alguna porta. A més a més, per acabar de fer-la més 
realista vaig muntar-hi un sistema elèctric per il·luminar les diferents habitacions 
que conté. Aquest sistema està compost per tres plaques protoboards que és per 
on distribueixo els leds depenent de l’interruptor. El nombre total de leds és de 70, 
connectats a les plaques mitjançant un cable unifilar; en total hi ha 60 m de cable 



aproximadament, ja que estan en paral·lel. El circuit també està compost per leds de 
330 ohms, d’1 Kohm, 42 interruptors, una bateria de 9V i un transformador de voltat-
ge que transforma el voltatge a 5V.

Conclusions
Gracies a aquest treball he après coses sobre molts temes: materials utilitzats i les 
seves característiques, conceptes d’estructures, de la distribució d’una casa a par-
tir de la seva orientació, el sistema de condicionament i aïllant i els seus millors 
recursos. Amb la part pràctica d’aquest treball he aconseguit tenir un domini de 
l’Autocad, que al principi era nul, i fent la maqueta he après tècniques per elaborar 
maquetes de millor manera, perquè amb la pràctica se n’aprèn, i he obtingut uns 
coneixements de circuit elèctric que abans no tenia, per exemple en el circuit que 
he fet servir hi ha funcions que fan alguns components de les quals no en sabia res. 
De l’apartat de materials he pogut aprendre per a quins casos s’utilitza el formigó 
armat i per a quins l’acer. A més a més, amb l’ajuda de l’arquitecte Toni Macià tinc 
una idea de com reforçar una estructura. Finalment, amb la pràctica realitzada he 
agafat una bona agilitat amb Autocad, d’aquesta manera la segona vegada que vaig 



fer els plànols vaig tardar menys de la meitat de temps a fer-los. Això permetrà que 
durant la carrera universitària tingui un petit avantatge els primers anys. I fent la 
maqueta he agafat molta experiència de com fer-ho, decorant-la... perquè estem 
parlant d’una maqueta de grans dimensions. Gràcies a aquest treball m’he acabat de 
motivar a estudiar arquitectura i els coneixements apresos em donaran una mica de 
suport per a l’any que ve.
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