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Els 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. La situació
econòmica dels últims anys no ha permès la construcció d’aquests 
equipaments i estructures en edificis convencionals.

Els mòduls prefabricats d’estructura i embolcall metàl·lics 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 la posta en funcionament, la possibi-
litat de llogar-lo mentre s’usa com a construcció provisional, etc.

Però, quins inconvenients té una estança provisional en mòduls pre-
fabricats metàl·lics?

Pel que fa a l’àmbit més susceptible podríem parlar de l’ambient fred i
poc acollidor, de provisionalitat i manca de prestacions d’aquest tipus de

construccions, que fan més difícil el repte dels mestres d’acompanyar els
nostres fills i filles en l’aprenentatge i desenvolupament de les seves 
capacitats cognitives.

Les característiques físiques i funcionals d’aquest tipus de mòduls com-
porten desavantatges pràctics, com que les parets tenen pocs trams plans
sense caixons de muntants per poder col·locar mobles o plafons; la man-
ca 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.

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, climatitzats 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 no només no són higroscò-
pics, sinó que no permeten la més mínima transpiració i esdevenen un

Una construcció provisional, més pròpia d’una instal·lació industrialit-
zada 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.

Narcís Cebrià 
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embolcall estanc i metàl·lic que empitjora les condicions elec-
tromagnètiques de l’ambient interior, des de l’accentuació
dels inconvenients per electrostàtica fins a la maximització
de l’exposició a les ones d’alta freqüència com el wifi amb
què s’equipen els mòduls.

Una escola pública o concertada a Catalunya ha de tenir
les estances de cicle infantil de 55 m² o més, i 50 m² o més
a primària.1 La majoria de mòduls d’estances prefabricades
estan distribuïts en dues estances d’uns 43 m². Per tant, l’es-
pai vital i social dels estudiants en mòduls prefabricats es veu
reduït de manera molt significativa. Aquest factor, sumat a
l’elevat nombre d’estudiants per estança que tenen la majoria de centres,
amb ràtios superiors a 25 alumnes, fa que als pocs minuts de començar
l’activitat a les estances se superin els nivells de concentració de CO2 acon-
sellables per a una activitat cognitiva, disminuint la capacitat de concentra-
ció i, per tant, el rendiment dels estudiants.

Normalment els paviments són de PVC encolat, tant en mòduls nous
com en els restaurats, en contra de les Recomanacions Ambientals
d’Ensenyament,2 que des de fa anys recomanen substituir aquest tipus
de paviments per altres de més saludables. L’emissió de COV o partícules
volàtils a l’aire interior pot ser molt elevada per aquest tipus de mate-
rials, dissolvents i coles, fent que l’ambient interior contingui possibles
contaminants químics. Aquesta emissió de COV se suma a l’emissió
dels mateixos productes de neteja a què se sotmeten les aules.

Seria necessària una ventilació continuada per garantir un aire inte-
rior adequat per a un bon ambient de treball i estudi. Però això no es

contempla en els protocols de funcionament a les estances. A part, això
comportaria altres inconvenients de confort tèrmic i de corrents d’aire,
a més d’una major despesa energètica dels equips de climatització.

Tota aquesta problemàtica no està avaluada ni contrastada per
Ensenyament ni per Salut. I quan en algun cas des del professorat o des
de les associacions de pares i mares s’ha fet incís sobre aquests proble-
mes, la resposta es basa en els criteris de Prevenció de Riscos Laborals.

Amb relació a la salut, un dels grups de població que es consideren
especialment sensibles o vulnerables són els més petits, en edat de crei-
xement. I quan parlem d’aprenentatge, és en els cicles d’infantil i primà-
ria 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 estances dels primers cicles
formatius. Això entra totalment en contradicció amb els equipaments i
centres que estan en construccions provisionals de mòduls prefabricats.
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Tractant-se d’estances 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 possi-
bles 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 en edat d’aprenentatge i desenvolu-
pament, considerats com a població de risc davant de qualsevol tipus
d’exposició a un contaminant o ambient no saludable, i més si l’exposi-
ció és continuada. Efectivament, es dóna el cas que alguns estudiants
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.

Coneixedores d’aquesta problemàtica, hi ha algunes escoles que fan
tots els possibles per millorar la qualitat ambiental a dintre les estances.
A l’escola Castellum de Sant Julià de Ramis, que aquest curs 2014-2015
és el setè curs que està en funcionament i creixement en mòduls prefa-
bricats metàl·lics, estem fent un procés d’estudi i avaluació sobre la salut
a les estances prefabricades.

Després d’una primera avaluació3 on es va detectar un nivell de COV
preocupant, es va optar per aprofundir en el tema i estudiar quines actua-
cions pal·liatives eren més adequades. Les primeres indagacions amb
Ensenyament i amb l’empresa que subministra els mòduls prefabricats
només van servir per contrastar que tots els materials i components que
s’utilitzen per fabricar els mòduls tenen les homologacions que estableix la
normativa en edificació. Tot i això, gràcies a la perseverança de l’equip

directiu i de l’AFA de l’escola, vam fer un seguit d’assajos i comprovacions
per intentar contrastar si hi havia un risc per a la salut o per a un bon
desenvolupament i aprofitament de les classes.

La primera anomalia detectada va ser la deficient o nul·la neteja i
manteniment dels equips de climatització, que es netejaven de manera
ocasional al no estar recollit en les tasques establertes per la neteja del
centre. Detectada l’anomalia, es va establir un servei de neteja i mante-
niment trimestral.

En revisar els protocols de neteja, els productes utilitzats i els seus
components volàtils, es va detectar una segona anomalia: un dels 
productes de neteja s’usava en concentracions més elevades de les reco-
manades, amb la consegüent major aportació de partícules a l’ambient. 

Pel que fa a anàlisi de contaminants a les estances, a principis de 2014 es
van fer dos assajos més al mòdul més nou del centre. El primer estudi,
encarregat a un laboratori extern4 per la multinacional que subministra els
mòduls, amb l’objectiu de detectar i mesurar els contaminants químics
més perillosos que podia haver-hi a l’interior de les estances, va concloure
que, en el moment de la mostra, no hi havia formaldehid, altres aldehids
ni cap contaminant dels estudiats, almenys no dintre el rang de mesura
dels aparells. Per tant, assegura l’informe del laboratori en concret, no pre-
senta perill per a la salut segons els llindars i criteris de la normativa quant a
Prevenció de Riscos Laborals. Tot i això, el mateix estudi fa incís en la
necessitat de ventilar bé les estances amb una ràtio tan elevada, que ràpida-
ment assoleix una concentració de CO2 per sobre de 1.000 PPM, 
proposant instal·lar una extracció d’aire forçada per garantir una renovació
suficient.
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A través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament
d’Ensenyament es va fer un segon grup de mostres.5 En aquest cas es va
detectar una concentració molt baixa de formaldehid i altres compos-
tos, que igualment es va considerar per sota els llindars de risc per 
exposició en ambients de treball o per a treballadors.

Quina és la postura a prendre en veure aquests resultats i avaluacions? 
Essent els resultats inferiors als únics llindars o paràmetres de referèn-

cia homologats per les administracions, sembla justificat no emprendre
cap mesura, ni tan sols estudiar la implantació de mecanismes d’extrac-
ció d’aire o ventilació com recomanen dos dels estudis. Però donant-se
el cas que la majoria de persones exposades són nens i nenes d’entre 3 i
12 anys en horari escolar, amb risc d’exposició a més d’un agent químic
perjudicial per a la salut de manera continuada, considero molt recoma-
nable prendre mesures cautelars i preventives per intentar minimitzar
els riscos i ajudar a millorar les condicions d’aprenentatge a l’escola.

Com a construcció provisional, més pròpia d’una instal·lació industria-
litzada 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’u-
na 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, com el cas de l’escola
Castellum i tantes altres. Les condicions d’espai, qualitat de l’aire i
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ambient interior deixen molt que desitjar, amb presència de compostos
volàtils potencialment cancerígens i camps electromagnètics elevats.

Conscients d’aquesta problemàtica, amb el claustre de l’escola Castellum
vam fer una sessió informativa i participativa sobre la relació entre estances
com a espais construïts i la salut, el benestar i confort de les persones, amb
l’atenció posada en l’afectació al rendiment i capacitat d’aprenentatge dels
estudiants i amb la intenció de valorar les mancances i els aspectes a millo-
rar des de la seva experiència i observació com a mestres.

A partir d’aquí, hem fet un cicle de sessions d’assessorament als grups-
classe, amb el mestre corresponent i segons les necessitats i pràctiques
quotidianes de cada grup o estança. L’objectiu d’aquestes sessions és
adequar la distribució i la decoració de cada estança a les necessitats i
ambients del curs, segons les edats i nombre d’estudiants, per tal 
d’aconseguir que l’harmonia a l’interior de les estances ajudi a un bon
clima i benestar que compensi, en la mesura del possible, els inconve-
nients de les estances en mòduls metàl·lics prefabricats.

Per precaució i prudència, les administracions i estaments públics 
haurien de prioritzar la millora dels equipaments i centres educatius en
situació de provisionalitat, amb especial atenció als cicles d’infantil i
primària. Tant amb relació a l’exposició als camps electromagnètics (wifi),

com demana la Resolució 1815 de 27/05/2011 de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa, com amb relació al confort, benestar
i ambient interior saludable. Per millorar la qualitat educativa, tots els
esforços sumen. Per evitar problemes de salut, tota precaució és bona.   

Narcís Cebrià, arquitecte tècnic especialista en bioconstrucció

Notes
1. Criteris per la construcció de nous edificis per a centres docents públics.
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Direcció
General de Centres Públics. Diferents edicions (2012). Pg. 75,
«Programa de necessitats dels centres d’educació infantil i primària 
d’una línia»
2. Criteris per la construcció de nous edificis per a centres docents públics.
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Direcció
General de Centres Públics. Diferents edicions (2012). Pg. 205, «Annex
II: Recomanacions ambientals; materials a substituir».
3. Assessorament en Qualitat d’aire interior, desembre de 2013, per Narcís
Cebrià, amb recull de dades, interpretació i recomanacions arran de les
mesures preses amb un Analitzador Portàtil de Compostos Orgànics
Volàtils Mercury 901 de la casa NIRA.
4. Estudi de Qualitat d’aire interior, gener de 2014, per SEGLA.
5. Informe d’Avaluació de Condicions Higièniques, març de 2014, pel
Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
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