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L'emplaçament de l'actual projecte es troba situat a la ciutat de Barcelona, en concret al barri
de Sant Andreu entre el carrer de Sant Andreu, el carrer de Valentí Iglesias, el carrer de la
Residència i el carrer Lanzarote.

Un altre aspecte a destacar és la seva proximitat amb el nus de la Trinitat, així com de
l'Avinguda Meridiana. També està prop d'altres comunicacions importants a nivell de barri
com per exemple el Passeig de Torras i Bages.

Serà doncs molt important la influència del tràfic rodat en aquest projecte però també serà
encara més important potenciar l'ús del transport públic,  i l'ús del carril bici situat al carrer
gran de Sant Andreu. S'haurà de donar un servei d'aparcament còmode i ampli per a
bicicletes.

El solar en qüestió es troba en una zona on no existeix una tipologia edificatòria clara, a l'est
podem veure unes illes rectangulars totalment ordenades a carrer i amb una alçada
aproximada d'uns 10 plantes, a l'oest del solar com podem veure les illes ja no tenen un ordre
ortogonal i aquestes comprenen edificis d'alçades molt variades (des de cases unifamiliars de
dos plantes alçades fins a blocs plurifamiliars de més de 5 plantes).

A Nord del solar trobem una zona verda, al Sud d'aquest trobem una altra zona verda i un
equipament. La intenció del projecte és potenciar la connexió entre aquests dos espais
ampliant així la zona de serveis públics que trobem conjunta.

A les vistes que trobem a la part inferior d'aquesta làmina es veu com aquest edifici és una
zona d'aire fresc dins d'aquest tram de ciutat. Ajuda a potenciar els dos buits dins la trama
urbana que generen els jardins i alhora, com ja s'ha explicat anteriorment, col·labora a
potenciar la connexió entre aquests espais propers. ( la volumetria de l'entorn es una
aproximació, en diversos punts l'alçada dels edificis és inferior a aquesta volumetria)



A dalt podem veure un plànol d'ubicació del solar (marcat en lila) on podem veure els equipaments (en blau) i espais verds situats a les
rodalies d'aquest. També en aquesta imatge podem veure les vies rodades més importants marcades en groc.

Podem veure indicades les parades d'autobús, les parades de metro i les parades de bicing més properes a l'escola. Altre aspecte important
és la proximitat a la parada de rodalies "Sant Andreu Comptal", gràcies a això i a la proximitat de la parada de bicing a aquesta estació és
totalment necessari potenciar-ne l'ús.

A sota podem veure el plànol dels principals carrils bici de la ciutat, també podem comprovar com el nostre emplaçament queda
directament connectat al nucli d'aquests carrils. Per arribar a aquesta xarxa de carrils bici es pot utilitzar el carril bici del Carrer Gran de
Sant Andreu (marcat en lila al plànol de la dreta) o bé els grans espais peatonals  del Passeig torres i Bages (marcats en marró). Per donar
ús al transport públic metropolità s'hauran de generar aparcament per bicicletes, per potenciar l'ús de l'estació de Sant Andreu Comptal
serà necessària la creació d'un aparcament de bicing prop de l'escola perquè la gent que utilitzi aquest servei tingui una fàcil arribada al
nostre projecte.
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