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nine square grid house. kanagawa, japó
shigeru ban. 1997

école nationale supérieure d’art de limoges, frança
nicolas  michelin, fi nn geipel. 1994

eames offi ce 901 washington blvd. venice beach, usa
ray i charles eames. 1941 - 1978

california colllege of arts. san francisco, usa
jensen architects. 2007

ateliers ciudad de las artes. córdoba, argentina 
lucio morini. 2007
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El projecte sorgeix de l’anàlisi del programa acadèmic 
proposat. S’analitzen tots el ímputs i la relació que 
poden mantenir els uns amb els altres, per poder de-
terminar que el taller serà el nucli de la unitat. A 
partir d’aquest, totes les altres peces es desenvo-
lupen al voltant i en dos nivells, creant conexions 
físiques i visuals des de les aules als tallers i 
viceversa.

La unitat la travessa un espai de comunicació, també 
en dos nivells, que divideix la zona dels tallers amb 
la zona d’aules polivalents i teòriques.

La suma de diverses unitats forma un sistema d’agrupació 
sufi cientment fl exible per poder-hi integrar els difer-
ents equipaments (biblioteca, bar-cafeteria, gimnàs, 
administració). 

Una vegada donat l’emplaçament del projecte, aquest 
sistema s’implanta i es modifi ca per poder-se adaptar a 
les peculiaritats del lloc i a la vegada solucinar les 
necessitats i els problemes que pateix.

L’escola no s’entén només com una escola aïllada, sinó 
que participa del seu entorn i se’l fa seu, creant 
diferents punts d’interacció amb l’entorn i amb els 
diferents espais lliures que la rodegen.
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PROGRAMA ACADÈMIC DE L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS
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DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓ

PROGRAMA EN M2 PER A 320 ALUMNES

CREIXEMENT PER SIMETRIA

CONCEPCIÓ DE LA UNITAT A PARTIR D’UNA MALLA

CREIXEMENT PER ROTACIÓ CREIXEMENT LINIAL

planta baixa

planta primera

planta primeraplanta baixa

SISTEMA DE CREIXEMENT + INTRODUCCIÓ D’EQUIPAMENTS

integrem els anteriors sistemes de creixement per a l’elavoració d’un nou sistema d’agrupació

2.75 mtaller aula

lab / mag / wc


