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1880 - 1900. L’ESCOLA COM A CIUTADELLA
Els primers edifi cis corresponen als ordres religiosos, seguint una organit-
zació estructural de convent, de gran envergadura, a partir d’un o diversos 
claustres, al voltant dels quals s’ordenen les aules i les altres dependències, 
amb la capella en un lloc central i preeminent.

Segregats completament de la trama urbana, són edifi cis d’estil eclèctic, 
construïts amb grans murs de càrrega i amb llums força importants, amb 
algunes ostentacions constructives i estructurals en les seves parts més 
importants.

Els seus continguts pedagògics, basats en la simple transmissió de coneixe-
ments, s’acompanyen d’un edifi ci rígid i compartimentat, amb una estructura 
globalitzada al voltant d’un claustre.

Col·legi Sant Ignasi a Sarrià, de l’arquitecte Joan Martorell (1893-96)

1900 - 1915. L’ESCOLA COM A “OBRA D’ART”
Sorgeixen les escoles publiques, petites i mitjanes, amb components estilís-
tics i compositius que imiten la imatge d’edifi cis públics anteriors o d’edifi cis 
de residència.

Són molt comunes les escoles unitàries, amb una aula per nens i una per a 
nenes, que tendeixen a agafar la imatge de l’arquitectura residencial; i les 
escoles graduades, amb una planta estructurada en tres cossos: dos cossos 
laterals, un per a nens i un per a nenes, amb accessos independents, i un cos 
central amb els equipaments i l’administració, infl uïts per les escoles-corredor 
alemanyes i franceses.

De construcció senzilla, amb una planta baixa i una planta pis, com a màxim, 
tenen una estructura de murs de càrrega i petites llums. Destaquen els detalls 
artesanals i decoratius, per accentuar el caràcter d’edifi ci artístic davant dels 
anteriors edifi cis de caràcter públic, caracteritzats per la seva migradesa i 
degradació. 

D’estil modernista i noucentista, es relacionen més amb la trama urbana, 
formant part dels nuclis existents.

Escola Pública a Palau-Saverdera, de l’arquitecte Francesc de Paula Nebot (1915)

1915 - 1931. L’ESCOLA COM A MONUMENT 
L’escola es planteja com un edifi ci monumental que serveix per embellir i 
redreçar l’estructura urbana de la ciutat, on s’organitza per primera vegada un 
esquema educatiu general, tot seguint el sistema de l’escola suïssa.

És una escola multinucleada, amb vestíbuls que serveixen i estructuren els 
nuclis d’aules, amb un gran vestíbul d’accés general. Aquesta organització 
contribueix a la globalitat de l’escola, introduint els principis de l’escola activa 
que es converteixen en els defi nidors dels ambients generals, del programa 
projectual i dels equipaments.

Són edifi cis molt ben construïts i amb materials costosos, d’escala monu-
mental a la manera de grans palaus neobarrocs, però amb una escala do-
mèstica interior molt agradable.

Grup escolar Lluís Vives de l’arquitecte Josep Goday (1919)

1931 - 1936.  L’ESCOLA COM A JUXTAPOSICIÓ D’AULES
Plantejada com un edifi ci monofuncional, a dins de la ciutat i que no s’interes-
sa per l’entorn. Adoptant la pedagogia d’escola activa, els edifi cis segueixen 
el tipus d’escola-corredor, amb aules a una sola banda, segons els models 
de l’arquitectura funcionalista.

L’escola és una juxtaposició d’aules, amb una bona orientació, il·luminació i 
ventilació, i amb una estricta separació respecte als seus elements comuns.

Grup escolar a l’avinguda del Bogatell, de l’arquitecte J.L. Sert,

1936 – 1957. L’ESCOLA COM A NECESSITAT DE SUPERFÍCIE
Durant l’època de la guerra i la postguerra és d’un immobilisme total en el 
camp de les construccions escolars. Es restauren escoles públiques i s’adap-
ten immobles construïts per a altres usos.

1957 - 1970. L’ESCOLA COM A GLOBALITAT
Les escoles públiques segueixen el tipus estricte d’escola-corredor amb 
aules a una sola banda, amb graduació i separació de sexes. Són projectes 
tipus o projectes repetits.

Pel que fa a les escoles privades, aquestes s’estructuren sobre el nou mo-
viment de renovació pedagògica d’escoles actives, caracteritzades per una 
atmosfera globalitzadora i domèstica, infl uïdes fortament per la nova arquitec-
tura escolar anglesa. Es planteja l’escola com un organisme global, amb un 
bon grau d’ambigüetat i polivalència, on l’aula deixa de ser un reducte i perd 
importància en front els espais comuns o en relació.

Escola Sant Jordi a Pineda dels arquitectes Martorell, Bohigas i Mackay (1940)

1970 - 1977. L’ESCOLA COM A EQUIPAMENT SUBURBANITZAT
Durant aquest període els edifi cis construïts són de poca qualitat arquitectò-
nica,  pensats per a terrenys plans deslligats de la trama urbana i degraden el 
territori.

El programa de necessitats docents es basa en l’ensenyament personalitzat i 
de grup, proposant una fl exibilització de l’aula i de tot l’organisme escolar.

El tipus d’edifi ci escolar passa paulatinament de l’organització nucleada de 
les aules a la consideració de l’edifi ci escolar com a juxtaposició d’aules.

1977 - 2012. L’ESCOLA COM A EQUIPAMENT INTEGRAT
Amb l’arribada de la democràcia, el panorama de les edifi cacions escolars 
canvia positivament, posant l’accent en l’arquitectura i l’entorn.

Els nous edifi cis escolars porten al plantejament d’un tipus d’edifi ci-corredor, 
amb aules a banda i banda, tot i que sorgeixen altres plantejaments molt 
més suggerents des del punt de vista pedagògic i arquitectònic, millorant la 
qualitat constructiva, la qualitat arquitectònica i el respecte i l’actuació sobre 
l’entorn.

Guarderia Els Colors a Manlleu, dels arquitectes Aranda, Pigem, Vilalta (RCR Arquitectes)

ANTECEDENTS DE LES ESCOLES A CATALUNYA ESTRATÈGIES PROJECTUALS
El planejament escolar comença i acaba en l’alumne, i cada factor ha d’estar

relacionat amb les seves necessitats i a les seves mides.

L’escola a de ser un espai funcional, amb un ambient estimulant que ajudi 

a l’alumne a aprendre en qualsevol relació, ja sigui d’alumne-professor o 

d’alumne-alumne.

A l’hora de projectar l’escola s’han de tenir considerar els factors físics: és 

l’edifi cisufi cientment càlid per al seu confort? és la llum adequada? té l’equi-

pament adequat?; però també s’han de tenir molt en compte els factors psi-

cològics: és l’edifi ci un lloc agradables? Transmet una sensació de benestar 

als alumnes? És apacible i inspirador?

Això ho aconseguirem mitjançant:

 ― Caràcter domèstic de l’espai, tenint en compte les mides dels nens 

segons l’edat.

 ― Aula funcionalista: amb molta llum natural, elements prefabricats i tradi-

cionals, una relació entre l’interior i l’exterior molt marcada.

 ― Una organització interna de l’aula adequada amb zones d’estudi, de 

treball, de joc, d’emmagatzematge, tenint en compte la diversitat del pro-

grama.

 ― La incorporació a cada aula d’un espai exterior, seguint la ideologia 

higienista dels anys 20.

 ― Creació d’espais d’apropiació, que produeixen una interacció afectiva 

amb l’entorn immediat que potencia tot un seguit d’actituds intel·lectuals i 

psicològiques.

 ― Metodologia activa, tot aprofi tant els racons per a organitzar tot un 

seguit de situacions d’aprenentatge, d’una manera molt més creativa, de 

forma individualitzada i en equip.

 ― Composició de l’edifi ci amb elements senzills, tradicionals i convencio-

nals, per tal d’assolir una qualitat ambiental, espacial i constructiva desitja-

ble.

 ― Un pati amb zones on aixoplugar-se, zones per jugar, per córrer, per fer 

esport...creant nivells segons les edats.

 ― Flexibilitat per a múltiples usos. Aprofi tar l’escola com a un element per 

a la comunitat, donant la facilitat d’ésser emprada per a altres usos que no 

sigui el docent, fora de l’horari lectiu, permet reduir el nombre d’edifi cis, i 

per tant, un malgastament de les matèries primeres derivades de la seva 

construcció. 

D’aquesta manera s’aconsegueix una solució innovadora plenament inserida 

en el context arquitectònic de l’entorn, el moment actual i la normativa vigent. 

Els desnivells, les escales, els lluernaris, els espais comuns, les aules interi-

ors i exteriors es converteixen d’accidents en recursos per la seva disposició 

i disseny. 
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PROGRAMA FUNCIONAL SUPERFÍCIES
EQUIPAMENTS

Menjador 237,80 m2

Escenari principal 59,10 m2

Cuina / Servei de càtering 67,15 m2

Vestidors i lavabo Personal No Docent 10,05 m2

Biblioteca 162,15 m2

Terrassa exterior de lectura 152,40 m2

Gimnàs 123,50 m2

Escenari secundari 51,00 m2

Magatzem escenari 10,60 m2

Magatzem gimnàs 8,40 m2

Vestidors nois gimnàs 33,70 m2

Vestidors noies gimnàs 32,70 m2

Vestidors adaptats 8,90 m2

Vestidors pista esportiva 47,35 m2

Lavabos incorporats als vestidors 10,00 m2

Despatx monitor 15,40 m2

Magatzem material esportiu 8,40 m2

Pista poliesportiva 32x44 m
Hort 178,15 m2

ADMINISTRACIÓ
Secretaria / Consergeria Reprografi a 42,15 m2

Sala de visites 14,45 m2

Logopeda 14,45 m2

Enfermeria 14,45 m2

Despatx de Direcció 26.80 m2

EDUCACIÓ INFANTIL
Aula 64,85 m2

Aula exterior 33,95 m2

Porxo 21,00 m2

Lavabos incorporat amb polivan (P3) 14,45 m2

Lavabos incorporats 6,95 m2

Zona humida exterior (P4 i P5) 13,55 m2

Espai comú de relació 58,60 m2

Aula de Música 40,30 m2

Magatzem 13.35 m2

Neteja 6,95 m2

Hall 305,50 m2

Aula de repòs 58,45 m2

Aula de psicomotricitat 38,60 m2

Terrassa amb pèrgola 87,60 m2

Sala de professors 22,25 m2

Lavabo adaptat professors 14,75 m2

Introducció a la lectura 49,60 m2

Jardí 418,90 m2

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Aula 83,40 m2

Aula exterior 48,60 m2

Aula de petit grup (a compartir entre dues classes) 33,05 m2

Porxo 21,05 m2

Lavabo 16,90 m2

Lavabo adaptat i professors 16,00 m2

Sala de professors 43,75 m2

Tutoria 15,30 m2

Aula de Suport 71,15 m2

Aula de Música 73,20 m2

Aula d’Educació Visual i Plàstica 71,15 m2

INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Local tècnic (Rack) 14,35 m2

Comptadors 22,20 m2

Instal·lacions 36,55 m2

Terrassa exterior instal·lacions climatització 16,65 m2

Sala de calderes 17,45 m2

 

VISTES INTERIORS CLASSE TIPUS

antecedents i programa
varies escalesestratègies 01 02 03 04 arquitectura 01 02 03 04 05 06 07 construcció 01 02 03 04 estructura 01 02 03 condicionament  01 02 03 04 05 06 07 08


