
_P1. A la primera planta continuen predominant els dos equipaments que en 
aquest nivell s'uneixen geomètricament per generar l´espai que esdevé la sala 
principal de la biblioteca. Aquesta barra central presenta la crujia més ample 
del projecte i divideix espacialment l´interior d´illa. Pel que fà a la segona 
planta de l'escola cal destacar el pati en alçada situat sobre les aules de la PB.

ESCOLA BRESSOL
e4. Zona de serveis P1 (127,30 m²)

e4.1. Nucli de comunicacions 1 8,30 m²
e4.2. Passadís 67,00m²
e4.3. Nucli de comunicacions 2 23,70 m²
e4.4. Sala de la caldera 9,50 m²
e4.5. WC i  registre instal·lacions 9,40 m²

e5. Zona docent P1 (246,80 m²)
e5.1. Sala de professors i direcció 46,80 m²
e5.2. (4x) Aula de 2-3 anys 50,00 m²
e5.3. Pati - terrassa 180  m²

BILIOTECA
b5. Zona de distribució (96,40 m²)

b5.1. Punt de control central 16,40 m²
b5.2. Àrea de diàris i revistes 80,00 m²

b6. Zona infantil (244,55 m²)
b6.1. Punt de control i informació 35,00 m²
b6.2. Zona de lectura i treball 180 m²
b6.3. Àrea de imatge i so 29,55m²

b7.Zona de treball intern (125,20 m²)
b7.1. Sala de treball intern 34,00 m²
b7.2. Dipòsit documental 47,20 m²
b7.3. Despatx de direcció 23,00m²
b7.4. Espai de descans del personal (cuina) 13,50 m²
b7.5. WC i registre instal·lacions 7,90m²
b7.6. Petit magatzem i registre instal·lacions 8,60m²

b8. Zona general (664,70 m²)
b8.1. Punt de control I informació 47,00m²
b8.2. Terrassa exterior 65,00 m²
b8.3. Últimes novetats 27,00 m²
b8.4. Prestatgeries 100 m²
b8.5. Àrea de lectura i treball 300 m²
b8.6. Àrea de imatge i so 112,18 m²
b8.7. Petit magatzem logístic 13,60 m²

b2. Nucli de comunicacions verticals + espai expo 65,10 m²
b4.1. Sortida d´emergència 1 13,75 m²
b4.2. Sortida d´emergència 2 11,85 m²
b4.3. Sortida d´emergència 3 13,60 m²

HABITATGES
h1.Bloc A (18 habitages)

h1.1. Nucli d´accés al bloc A 19,30 m²
h1.3. Sala d´instal·lacions bloc A 16,40 m²

h2.Bloc B (15 habitatges)
h2.1.  Nucli d´accés al bloc B 19,30 m²
h2.3. Sala d´instal·lacions bloc B 16,40 m²

_ESCOLA BRESSOL

L'escola bressol s'organitza en dos nivells mitjançant dos nuclis de comunicacions 
verticals i uns corredors que permeten accedir als diversos espais. El programa 
s´agrupa en funció dels usos i trobem així, la zona d´accés, la  zona de serveis i la zona 
docent.

> Zona d´accés: és la part més pública del programa i s´organitza al voltant del primer 
nucli de comunicacions vertical. La composen el vestíbul, la  sala polivalent, la cambra 
guarda cotxets, el bany per a visites, i el magatzem de la sala polivalent.
A la sala polivalent s'hi accedeix directament des del vestíbul i és l'espai que fa de filtre 
entre l'escola i l'exterior. Es la sala amb més presència on es poden realitzar les 
diverses activitats comunes que precisa l´escola. 

> Zona de servei: actua com a coixí acústic del soroll procedent del carrer Provença des 
del qual hi té un accés directe. S´organitza al voltant del segon nucli de comunicacions, 
aquest amb ascensor, on hi trobem per una banda la cuina i el rebost, i per l´altre, la 
cambra de neteja i bugaderia i el vestidor.

> Zona docent: es divideix en dues plantes i es situa a la posició més privilegiada per tal 
de que les aules rebin les millors condicions de llum natural, assolelamment i per tenir 
contacte visual i directe amb el pati situat davant d'aquestes. El pati es troba dividit en 
dues zones, un més relacionat a les aules i l'altre a davant de la sala polivalent de caire 
més comú. 

> Organització de les aules: En PB trobem les aules dels nens de 0-1 anys, i 1-2 anys, ja 
que són els que més dificultat tenen a l'hora de pujar i baixar escales, i a la primera els 
de 2-3 anys.  Es composen per un espai didàctic, un de bressols i un de servei i 
s´agrupen de dos en dos  permeten que l´espai didàtic es pugui convertir en un espai 
més gran i alhora compartir serveis.

En funció de les edats varien en tamany i configuració:

Càlcul capacitat de l'escola i superfície mínima del pati

Capacitat de l'escola bressol (segons el Decret 282/2006)
> PB - 2 aules de 0-1 any màxim de 6 nens per aula 12 
> PB - 2 aules de 1-2 anys màxim de 10 nens per aula 20
> P1 - 4 aules de 2-3 anys màxim de 20 nens 80

      TOTAL  112
Superfície mínima patis (2m² per nen x nombre nens = sup m² mínima)
PB    42  290m2
P1    80  180m2
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0-1

espai didàctic 21,8 
espai bressols 10,5 m²
espai servei 6,5 m²

m²

2-3

espai didàctic 36,5 
espai bressols 6,2 m²
espai servei 11,8 m²

m²

1-2

espai didàctic 27,5 
espai bressols 4,2 m²
espai servei 6,5 m²

m²
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