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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

ALÇAT NORD I PLANTA PRIMERA E 1/200

LA BIBLIOTECA L’ESCOLA BRESSOL
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Espais de circulació i serveis

La biblioteca, separada en dos accessos en plan-
ta baixa i unida en planta primera, s’organitza fun-
cionament al voltant d’un eix que recorre els dos 
edificis i agrupa totes les instal·lacions i serveis.

Pati central

L’escola s’agrupa al voltant d’aquest pati, que sor-
giex de la morfologia general de l’edifici. Queda 
separat de l’espai públic per el tancament de vidre 
del vestíbul, però mantenint les vistes i la funció 
d’accés. Aquest vestíbul es pot obrir des del cantó 
del patiper tal de tenir una extensió del pati sota 
cobert.

Espais filtre i les aules

Totes les aules s’orienten al pati, donant l’esquena 
a l’espai exterior. Els passadissos actuen com a 
element de transició entre el fora i el dins així com 
també ens proporcionen un filtre climàtic i acústic. 
Les aules es poden comunicar entre si, arribant a 
les possible tenir una sola aula gran.

Espais de servei

Tots els elements del programa que necessiten 
estar en fàcil contacte amb els infants es troba 
situat a planta baixa, mentre que les peces més 
de servei i excusives dels educadors o pares se 
situen a dalt.

Organització del programa

En planta baixa trobem els espais que han d’estar 
més en relació amb l’accés i l’espai públic. Són 
les zones més sorolloses i amb més activitat: els 
vestíbuls, la zona de diaris (a sud), la zona infantil 
(en contacte amb el pati) i a l’edifici existent, una 
entrada independent per a les sales polivalents.

El fons general de la biblioteca i els espais de 
treball es localitzen a la primera planta, envoltant 
un pati que garanteix una correcta il·luminació i 
ventil·lació. També es crea una terrassa que es pot 
considerar com a prolongació dels espais de lec-
tura, i l’espai audiovisual més relacionat amb el 
vestíbul i zones de circulació.

Els espais administratius i de treball intern de la 
biblioteca es troben agrupats a la primera planta 
de l’edifici existent, ja que es poden adaptar mi-
llor a la geometria existent i permetem que puguin 
també tenir un accés independent.


