
TALLERS
Tallers de petit format

per a grups reduïts d'estudiants.

AULES D'APRENENTATGE
Aules teòriques destinades a activitats
docents sense requeriments acústics elevats.

FOYER SUPERIOR
Amb excel·lent il·luminació natural
i vistes a la Avinguda Diagonal.

SALA DE REPRESENTACIÓ

CONTROL TÈCNIC
Saletes de control de sò i llum.

Grades fixes amb capacitat per a
160 espectadors.

SALETA D'ESTUDIANTS
Per al descans dels usuaris de l'escola.

Canvis ràpids de vestuari, etc...
BACKSTAGE

Opció d'escenari extrem "a la italiana"
ESCENARI

CONSERGERIA

TERRASSA
Espai semi-cobert i obert a la placeta

de l'accés principal a l'edifici.

VESTÍBUL
Peça ròtula del programa que rep l'usuari

i el distribueix de manera inmediata.
Sectoritza l'edifici adaptant-lo a les diferents

simultaneïtats d'ús.

BAR - CAFETERIA
Espai vidriat amb ventil·lació transversal.

CUINA
Equipada amb vestidor del personal,

sala de recollida de brossa i
magatzem propis

GUARDARROBA
Amb possibilitat de funcionar
com a barra de càtering.

FOYER
Amb la possibilitat de caràcter
autònom com a sala d'exposicions, ...

Atenció a l'usuari i control simultani
dels accessos principal i d'artistes.

SALA DE REPRESENTACIÓ
Polivalent, amb grades retràctils i
diferents possibilitats de configuració
i de posició de l'escenari.

SALES D'ASSAIG / AUDIOVISUALS

SALES D'ASSAIG PETITES
Per a assajos de petit format
com la percussió.

ÀREA DE TREBALL INTERN
Espais de gestió; administració,
secretaria, despatxos, reunions...

CAMERINOS
Camerinos equipats

amb bany propi.

Per a assajos col·lectius i equipades
amb saletes de control i magatzem propis.

Taller de muntatge escenogràfic, contigu al 
magatzem d'escenari i al moll de descàrrega.

MUNTATGE ESCENOGRÀFIC

Arribada de mercaderies desde l'espai
exterior de càrrega-descàrrega. Adjunt
al magatzem escenogràfic.

MOLL DE DESCÀRREGA

ESPAI PLAÇA POSTERIOR
Espai exterior obert a la dinamització

comunitària i activitats del centre.
També funciona com a plaça d'accés

públic.
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NUCLIS D'ESCALA

CORREDORS

VESTÍBUL

La independència i segregació de les diferents zones d'activitat vé donada per a millorar la eficiència de l'edifici al llarg del dia. Amb la possibilitat de poder mantenir separades les 4 zones, podem optimitzar el funcionament de l'edifici a tots els nivells (energètic, número de

treballadors del centre,...) mantenint tancats els espais que no han de ser ocupats durant certes franges horaries.

Representació: Activitats esporàdiques, segons funcions normalment en horaris de tarda i nit i sobretot en cap de setmana.

Creació: Activitats equiparables a horaris acadèmics amb la possibiliat d'utilització de certs espais en franja nocturna.

Lúdica: Activitats durant tot el dia inclús fins a la matinada, amb la possibilitat puntual d'algun event cultural o d'oci.
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Segregació 3. SALA D'EXPOSICIONS Segragació 4. BAR - CAFETERIA


