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AULES EN MÒDULS PREFABRICATS METÀL·LICS I LA SALUT 

 

 

És molt habitual que equipaments com llars d’infants, escoles de diferents cicles, 
universitats, biblioteques i centres de salut estiguin ubicats de manera provisional en 
mòduls prefabricats metàl·lics. La forta demanda primer i la crisi econòmica després no 
ha permès la construcció d’aquests equipaments i estructures en edificis convencionals.  

Els mòduls prefabricats d’estructura i envolvent metàl·lica tenen molts avantatges: 
la seva distribució modular i el fet que permetin acoblar diferents mòduls per aconseguir 
l’espai més adequat a l’ús que es vol destinar, la rapidesa de muntatge i posta en 
funcionament, la possibilitat de llogar-lo mentre s’usa com a construcció provisional, etc. 

Però, quins inconvenients té una aula provisional en mòduls prefabricats metàl·lics? 

La primera impressió que en percebem és d’un ambient fred i poc acollidor, de 
provisionalitat i manca de prestacions. Les característiques físiques i funcionals 
d’aquest tipus de mòduls comporten desavantatges pràctics, com que les parets tenen 
pocs trams plans sense caixons de muntants per poder col·locar mobles o plafons; la 
manca d’endolls per poder usar equips informàtics, llums indirectes o reproductors de 
música; la falta de seguretat i fiabilitat per penjar lleixes o altres elements pesats a les 
parets; o unes condicions i ambient acústic amb molta reverberació. 

En quant a sostenibilitat i ecoarquitectura, aquests tipus de construcció 
metàl·lica, normalment amb aïllament a base de poliuretans i paviments a base de PVC 
encolat, climatitzat amb estufes elèctriques i/o bombes de calor, no són un tipus de 
construcció eficient, ni de fàcil desmantellament ni reciclatge. No compleixen els 
requisits menys reconeguts però fonamentals segons la bioconstrucció, ja que els 
paraments ni són higroscòpics ni permeten la més mínima transpiració. Esdevenen un 
envolvent estanc i metàl·lic que empitjora les condicions electromagnètiques de 
l’ambient interior, des de l’accentuació dels inconvenients per electroestàtica fins a la 
maximització de l’exposició a les ones d’alta freqüència com el wifi amb el que 
s’equipen els mòduls. 

En una escola pública o concertada a Catalunya les aules de cicle infantil han de ser 
de 55 m² o més, i 50 m² o més a primària. La majoria de mòduls d’aules prefabricades 
estan distribuïts en dos aules d’uns 43 m². Per tant, l’espai vital i social dels alumnes en 
mòduls prefabricats es veu reduït de manera molt significativa.  Aquest factor, sumat a 
l’elevat nombre d’alumnes per aula que tenen la majoria de centres, amb ràtios superiors 
a 25 alumnes, fa que als pocs minuts de començar l’activitat a les aules se superin els 
nivells de concentració de CO2 aconsellables per una activitat cognitiva, disminuint la 
capacitat de concentració i, per tant, el rendiment dels alumnes. 

Normalment els paviments són de PVC encolat, tant en mòduls nous com en els 
restaurats, en contra de les Recomanacions Ambientals d’Ensenyament, que des de fa 
anys recomana substituir aquest tipus de paviments per altres de més saludables.  
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L’emissió de COV’s o partícules volàtils a l’aire interior pot ser molt elevada per aquest 
tipus de materials, dissolvents i coles, fent que l’ambient interior contingui possibles 
contaminants químics. Aquesta emissió de COV’s se suma a l’emissió provinent dels 
productes de neteja a què se sotmeten les aules. 

Tota aquesta problemàtica no està avaluada ni contrastada per Ensenyament ni per 
Salut. I quan en algun cas s’ha fet incís sobre aquests problemes, la resposta es basa en 
els criteris de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. En fer anàlisis i mesures de 
concentració de formaldehids i altres compostos, els resultats són inferiors als llindars 
que estableix aquesta llei.  Sembla justificat, doncs, no emprendre cap mesura, ni tant sols 
estudiar la implantació de mecanismes de renovació de l’aire o ventilació forçada. Però el 
cas és que la majoria de persones exposades són nens i nenes en horari escolar, amb risc 
d’exposició continuada a més d’un agent químic perjudicial per la salut.  

En relació a la salut, un dels grups de població que es consideren especialment 
sensibles o vulnerables són els més petits, en edat de creixement. I quan parlem 
d’aprenentatge, és en els cicles d’infantil i primària on s’assenten les bases 
d’aprenentatge i de les capacitats cognitives. Per tant és prioritari tenir una cura especial i 
assegurar un entorn molt adequat, en tots els sentits, a les escoles i les aules dels primers 
cicles formatius, minimitzant els riscos i ajudant a millorar les condicions d’aprenentatge. 
Això entra totalment en contradicció amb els equipaments i centres que estan de manera 
provisional en mòduls prefabricats metàl·lics. 

Al tractar-se d’aules per a infants, no és massa prudent prendre com a referència el 
marc establert per les normes de Prevenció de Riscos Laborals. I menys quan aquestes 
directrius no tenen en compte la major perillositat per exposició simultània a diferents 
contaminants o possibles tòxics a l’hora d’establir els llindars acceptables per als 
treballadors. Però el risc no és només per als professionals que exerceixen de mestres. El 
risc és també per als nens i nenes, considerats com a població de risc davant de qualsevol 
tipus d’exposició a un contaminant o ambient no saludable, i més si l’exposició és 
continuada. Efectivament, es dóna el cas que alguns alumnes encadenen 
consecutivament la seva estada en centres provisionals de mòduls prefabricats metàl·lics 
des de la llar d’infants fins a l’institut, per exemple. 

Com a construcció provisional, més pròpia d’una instal·lació industrialitzada que 
no d’un centre docent, està pensada per poder suplir, durant un període curt de temps, la 
funció que hauria de fer una part o la totalitat d’una escola. Aquesta provisionalitat, 
juntament amb la voluntat de poder tenir un preu competitiu de compra o de lloguer, és la 
raó per la qual no es tenen en compte condicions de confort i benestar que permetin, a la 
llarga, una vida escolar plàcida, saludable i més eficient. 

Pel principi de no maleficència o de màxima prudència, crec que no és adequat l’ús 
dels mòduls prefabricats metàl·lics i amb les característiques ordinàries que es fan servir 
per a escoles públiques. Les condicions d’espai, qualitat de l’aire i ambient interior 
deixen molt que desitjar, amb presència de compostos volàtils potencialment cancerígens 
i camps electromagnètics elevats. 

En aquest tipus d’edificis és molt necessari estudiar actuacions pal·liatives per 
millorar el nivell de COV’s i la concentració de CO2. És primordial la renovació de 
l’aire , establint uns protocols de ventilació que alhora tinguin en compte possibles efectes 
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no desitjats, com  disconfort tèrmic, corrents d’aire o una despesa excessiva en 
climatització. També és recomanable revisar periòdicament els protocols de neteja, 
controlant quins productes es fan servir, les dosificacions i manera d’aplicació, per evitar 
un excés de productes químics. I garantir una correcta neteja i manteniment dels equips 
de climatització i els seus filtres, almenys una vegada per trimestre en el cas de bombes 
de calor. 

Per precaució i prudència, les administracions i estaments públics haurien de 
prioritzar una construcció més adequada i proactiva dels equipaments i centres educatius 
que estan en situació de provisionalitat, amb especial atenció en cicles d’infantil i 
primària. No només pensant en la construcció convencional i definitiva de les escoles, 
sinó també en sistemes modulars i prefabricats (provisionals o fixes) que cada vegada 
tenen més en compte la sostenibilitat i el confort, com és el cas de la fusta, que alhora són 
competitius en cost i eficiència. 

Una edificació que millori el confort, el benestar i mantingui un ambient interior 
saludable millorarà també el rendiment escolar. Tenint en compte aquestes premisses i 
descartant l’envolvent metàl·lic també és més fàcil reduir l’exposició als camps 
electromagnètics, com demana la Resolució 1815 de 27/05/2011 de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa referent a l’exposició dels nens i nenes al wifi. Per 
millorar la qualitat educativa, tots els esforços sumen. Per evitar problemes de salut, tota 
precaució és bona. 
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