
l’edifici així com una continuació de l’espai exterior. 
El pati generat entre les dues franges es el nucli de circulacions de 

el mur gotic desde tot l’edici
La franja de despatxos no es continua per a permetre veure

pel jardí de l’institut d’estudis catalans
al carrer egipciaques. TambØ disposa dun accØs en planta +2 
de l’espai exterior. Crean una circulació desde el pati de l’hospital
considerats accesos al edifici serien mØs aviat una continuació
L’edifici tØ dos accessos en planta baixa que mØs que ser

PARAMETRES DEL SOLAR

Carrer cobert 450m2
Circulacions 74m2
Magatzem  30m2
Banys 70m2
Seminaris 120m2
Aules Taller 350m2
Recepció 18m2

Circulacions 340m2
Banys 70m2
Seminaris 120m2
Aules Grans 188m2
Aules Petites 96m2

Circulacions 212m2
Recepció Jardi IEC 96m2
Menjador 63m2
Banys 70m2
Seminaris 120m2
Aules Grans 188m2
Aules Petites 94m2

Circulacions 330m2
Banys 70m2
Seminaris 120m2
Aules Grans 188m2
Aules Petites 96m2

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA+1

PLANTA +2 PLANTA +3

mes privadessa 
que els seminaris estan girats mirant cap al mur gotic per a aixi tenir 
Les aules sempre estan conectades al pati del nostre edifici al contrari 

plantes 
Les passeres es van intercalant per a permetre unes visuals entre 

EstructuraArquitectura Tecnologia

PFC

l’Antic Hospital de la Santa Creu
Aulari d’œs compartit a 

Juny 2012

Tutora: Anna Puigjaner
Alumne : Carles Fernandez ConstruccióSituació

Estrategies
Estrategies

Superfície Qualificació (7A)    60%             1131m2
Superfície Espai Pœblic  (6A) 40%                754m2
Superfície total en planta                            1885m2

Aules taller 
Aules grans de 50-100p
Aules petites de 20p-50p
Seminaris per a 6p
DISTRIBUCIÓ D’USOS

l’alt valor i fragilitat de part dels llibres que contØ
per subterranies instalacions les funcionament en mantenir de importancia la per 

soterrani planta a reforç un a per no i solució aquesta per S’obta soterrani. del 
pantalla murs als articulacions amb units i rigids nussos per unides encavellades 

tres per formats portics uns per formada esta l’edifici de L’estructura 

recorregut
amb exposició una a per servir poden pati del l’espai amb conectar-se a fins practica aula gran una aconseguir a per elles entre combinarse desde permeten 

baixa planta en practiques aules Les d’aules. tipus dos els combinant diferents teoriques d’aules tipus 5 a fins de disposar posibilita aules les de diseny El 

3

despatxos que donen al mur gotic
(situada al costat del carrer egipciaques) i una mØs privada amb els 
 De les dues franges d’aules una contØ les aules de mØs aforament 
L’edifici consta de dues franges d’aules i una zona d’areas comunes.
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