
Presentació
En aquest treball cercaré sobre un dels punts que em semblen més interessants en 
els habitatges més moderns. Primer he escollit sobre quins habitatges investigaré i 
què vull saber sobre ells. M’he decantat per dos tipus de construccions que actual-
ment són de les més utilitzades. Aquests tipus de habitatges que he escollit estan 
prenent força actualment, i en un futur degut al moviment sostenible arreu del món 
es poden convertir en dos de les més eficients i populars, els habitatges de fusta i 
els habitatges de contenidors de càrrega marítims. 
Entre la multitud de temes a tractar sobre els habitatges he decidit centrar-me en 
uns que em generen un interès especial i en els quals la gent normalment no para 
gaire atenció, el condicionament i l’aïllament tèrmic. Considero que són, principal-
ment, un pilar fonamental en un habitatge i m’interessa fer una bona recerca per 
saber més sobre un tema que generalment és bastant desconegut. 
En la meva part pràctica vull trobar el millor per a cada tipus d’habitatge, ja que 
no tot serveix ni té el mateix preu ni té la mateixa eficiència per a cada cons-
trucció. Per això, després d’haver cercat i analitzat tota la informació, faré el 
disseny de les anteriors instal·lacions en cada tipus d’habitatge perquè cada un 
tingui la millor rendibilitat ieficiència, una bona relació qualitat-preu, i també es 
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tindrà en compte la sostenibilitat amb el medi ambient. 
Finalment m’agradaria parlar de com he arribat a aquesta idea o tema per dedi-
car-hi aquest treball. Sent sincer, em va costar bastant de decidir en què enfocaria 
el meu treball. M’estaven parlant d’uns amics que s’estan fent una casa a base de 
contenidors i comentaven la dificultat que els ha suposat trobar les instal·lacions 
perfectes per a la seva nova casa. Llavors se’m va ocórrer de cercar informació 
sobre els aïllaments o el condicionament en els habitatges moderns. 

Metodologia
El meu treball està partit en dues parts, la part teòrica i la part pràctica. En la primera 
part, el marc teòric, començo parlant sobre els aïllaments, primer fent un petit incís 
que fa entendre el seu funcionament comparat amb la termodinàmica i com es relaci-



ona amb aquests, i seguidament faig una introducció als aïllaments i sobre com hau-
rien d’estar situats. Continuo parlant dels diferents tipus de materials aïllants i final-
ment explico un concepte a l’alça els últims anys com és la rehabilitació energètica, ja 
que molts habitatges no han estat aïllats correctament i s’han popularitzat diferents 
solucions a aquest problema tan comú al nostre país. 
Seguidament explico els diversos conceptes bàsics en la climatització d’un habitatge. 
Primerament em centro en les necessitats per a una bona climatització, ja que és molt 
important la part que realitzem sense energia per disminuir el consum; a continuació 
em centro a explicar els diferents tipus de calefaccions per a l’hivern i de condiciona-
ment per a l’estiu. Explico també la problemàtica dels fluids frigorífics, que malmeten 
el medi ambient, i finalment aporto solucions sostenibles amb la climatització eficaç i 
eficient que tant s’ha popularitzat els últims anys. 
La part teòrica del meu treball acaba fent un estudi dels habitatges moderns que 
han anat sorgint últimament. Començo fent una introducció al concepte ideal en el 
qual se centra l’habitatge actual, les passivhaus, que busquen un rendiment i quali-
tat superiors. Sobre la base d’aquest estàndard parlo de les dues construccions més 
popularitzades i dels seus avantatges i inconvenients: els habitatges de fusta i els 
habitatges de contenidors marítims. En la segona part del meu treball, la part pràcti-
ca, he volgut aplicar tots els coneixements que he après durant la realització d’aquest 
treball. Primer de tot he realitzat els plànols d’una casa feta amb contenidors, ja que 
em va captivar molt aviat la idea dels habitatges amb contenidors, i seguidament, ja 
que en aquest treball m’he centrat molt en la sostenibilitat, he volgut fer el pressupost 
per aïllar i climatitzar la llar amb els materials aïllants i els mètodes de climatització 
més moderns, eficients i biosostenibles.

Cos del treball
En aquest treball de recerca consistent en aïllaments i climatització de l’aire he vol-
gut donar especial importància a una qüestió que preocupa en la nostra vida real i 
futura, el medi ambient. 
La recerca comença amb una petita introducció en termodinàmica i aïllaments i 
continua donant informació bàsica i clara sobre diferents tipus i sistemes d’aïlla-
ments. Entrant en el tema mediambiental vaig investigar una problemàtica que 
afecta moltes persones que volen apostar per un canvi del seu sistema actual per 
protegir la seva casa del fred i de la calor, la rehabilitació energètica, que demostro 
que no és tan difícil si es vol fer el pas. 
En segon lloc, vaig investigar sobre la climatització. Vaig començar donant infor-
mació sobre quines accions són beneficioses per estalviar en la factura energètica. 
Continuo parlant de diferents tipus de calefacció per a l’hivern i condicionament per 
a l’estiu. Això ho faig en termes clàssics, però acabo fent una cerca sobre el futur de 



la climatització que destaca per ser molt eficient i sostenible. 
Després d’això parlo del futur de l’arquitectura. Han sorgit noves formes d’habitatge 
per satisfer la forta demanda i interès per la sostenibilitat ambiental i la despesa 
energètica. Es tracta de les passivhaus (mot d’origen alemany), les cases de fusta i 
les cases de contenidors marítims. 
Finalment, en el meu treball pràctic vaig utilitzar tota la informació recollida per 
fer el plànol d’una casa moderna, concretament una casa de contenidors; i en segon 
lloc, tenint ja l’estructura de la casa feta, amb la informació investigada vaig crear 
un pressupost aproximat per aïllar i climatitzar la casa.

Conclusions
En començar aquest treball els meus objectius eren clars, conèixer i aprendre so-
bre un tema bastant interessant. I encara que hi han hagut moments que es feien 
pesats, treballar fent alguna cosa que et diverteix, no té preu. 
En aquest treball he intentat apropar encara més l’arquitectura de futur a la realitat. 
Volia tractar aspectes i parts d’un habitatge que normalment no es tenen tant en 
compte, com són els aïllaments i la climatització d’una llar. 
Però no volia quedar-me a la base o superfície, sinó que pretenia donar-li un enfoca-
ment proper a l’actualitat i per això volia centrar aquest projecte en la sostenibilitat, 
l’impacte mediambiental i la despesa energètica. 
Trobo que és un tema prou interessant perquè, a part de tenir en compte la nostra 
butxaca, haver de realitzar un projecte prou important com és una casa afecta un 
tema que concerneix a tothom, com és la vida del nostre planeta. 
Volia ensenyar com l’enginy humà quan es veu en problemes o amb pressió és quan 
més i millor funciona, ja que davant l’escassetat de recursos i l’impacte que tenen 
aquests en el nostre planeta, s’ha mostrat una nova cara a la construcció dels habi-
tatges actuals. La part que he gaudit més realitzant-la ha estat la pràctica, per poder 
plasmar en la realitat la recerca que havia fet fins llavors. Utilitzant la informació 
que havia trobat, i gràcies a l’ajuda d’uns amics de la família que estaven construint 
una casa amb contenidors, vaig poder realitzar uns plànols bastant acurats de com 
seria una casa modular feta amb contenidors. També, aprofitant tota la recerca 
d’informació, vaig voler trobar un preu aproximat del que podria valdre l’aïllament i 
la climatització d’un habitatge modern d’aquestes característiques, informant-me i 
servint-me així per a mi mateix en el futur. 

Bibliografia
Bloc de casa nostra | l’aïllament tèrmic (udeu.net) – Llana de vidre – Viquipèdia, l’en-
ciclopèdia lliure (wikipedia.org) – Llana de fibra de roca – Viquipèdia, l’enciclopèdia 
lliure (wikipedia.org) – Vidrio celular – Wikipedia, la enciclopedia libre – Poliestirè 



expandit – Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure (wikipedia.org) – Poliestirè extrudit – 
Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure (wikipedia.org) – Espuma rígida de poliuretano al 
mejor precio (mwmaterialsworld.com) – Aïllants De Fibra De Fusta Ecològics Steico 
| Fustes Graus – Celulosa, ¿Un buen aislante térmico? (ecogreenhome.es) – biiocons-
truccio_42.pdf (associaciolera.org) – Aïllaments ecològics que milloren el confort i la 
salut dels nostres edificis – Actualitat Arxiu – COAATT (apatgn.org) – aillaments-ter-
mics-origen-vegetal_0.pdf (tracrehabilitacio.cat) – Avantatges dels aïllants ecològics 
(ecohouses.es) – LA PROPAGACIÓ DE LA CALOR – temperatura (google.com) – Com 
millorar l’aïllament tèrmic de casa (ecohouses.es) – Rehabilitació Energètica – Aïlla-
ment Tèrmic | TRAC (tracrehabilitacio.cat) – Els Aïllants tèrmics naturals — Biomarc 
– Diferents materials aïllants | Consumer – Aïllament insuflat | Eficiència energètica 
i confort tèrmic i acústic | COOL HAUS HABITAT | Lleida,Tarragona… – Aïllants – CO-
ASA, Empresa Constructora – RE_.indd (apabcn.cat) – 03.pdf (opcions.org) – CLIMA-
TITZACIÓ – ikerai.com – Escalfar i refredar la teva casa de manera eficaç i eficient | 
Endesa – Estufes i calderes de pèl·lets (ecopellets.es) – Guia per l’urbanita sostenible: 
sistemes eficients de climatització – Mapa Barcelona + Sostenible (bcnsostenible.
cat) – La climatització de l’habitatge mitjançant energia geotèrmica – Somoza 
Construccions – Empresa Constructora a La Cerdanya – Aerotèrmia: Com funciona, 
avantatges i preus – Tel. 972 240 100 | OSG Serveis Grup – Sistemes de climatització 
(baixauli.es) – 21_Sistemes de climatització.pdf (upc.edu) – 4 tipus d’aparells de refri-
geració i les seves característiques (graust.com) – Tipus de sistemes de climatització 
a la llar per estalviar en calefacció | Nexdom (racc.cat) – Sistema d’aire condicionat 
per conductes i reixetes – Sincro (bysincro.com) – CLIMATITZACIÓ – Solcam – 4. 
Climatització (diba.cat) – Construcció de cases passives, ecològiques, eficients i de 
baix consum energètic a Girona i la Costa Brava. (ecohouses.es) – https://growing-
buildings.com/ca/construccio-amb-fusta/ – https://www.quaderndelesidees.press/
blog/edificis-dhabitatges-amb-estructura-de-fusta/ – 5 raons per construir habitatge 
amb fusta! – Celobert Cooperativa – Les cases de fusta es cremen amb facilitat? 
(ecohouses.es) – Habitatge modular sostenible amb contenidors a Barcelona – Resi-
dencial (2ndchancecontainers.com) – La segona vida dels contenidors – L’Informatiu 
(apabcn.com) – Memòria_PascualAida.pdf (upc.edu) – La teva casa en un contenidor 
de càrrega – api.cat – Cases en contenidors, cases sostenibles i funcionals – api.cat – 
Habitatges contenidors: descobreix els seus pros i contres – APIalia Blog Noticies


