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En aquest projecte ens trobem amb
aproximadament 3 metres de desnivell entre un
extrem del solar i l'altre. Els accessos a l'edifici no
estan situats completament als extrems dels solar i el
desnivell entre un extrem i altre de l'edifici queda
reduït a 1,8m.

Per donar il·luminació i ventilació a tots els espais
possibles l'edifici s'absorbeix el desnivell en dos
vegades (dos desnivells de 0,9m), d'aquesta manera
tots els patis queden il·luminats alternadament tant
per els patis situats al seu mateix nivell com per els
patis situats en una cota superior.

Gràcies a això també s'aconsegueix una coberta
continua on els desnivells que apareixen es
solucionen amb unes petites escales i en algun dels
seus punts amb una còmoda rampa accessible.





























Per situar els accessos s'han de tenir en compte diversos factors. La primera intenció del projecte es potenciar la connexió entre els
espais verds situats a nord i a sud. Per això es crea un gran bulevard on trobem els equipaments que podem funcionar
independentment de l'escola (gimnàs, menjador i biblioteca) en sentit Nord-Sud amb un accés a cada un dels seus extrems. També
es crea un porxo que recull tota la gent que pugui transitar per l'espai verd situat a sud i que condueix la gent a l'accés del
bulevard.

El tercer accés de l'edifici el trobem situat al c/gran de Sant Andreu, aquest es forma realitzant un queixal a l'edifici, creant així
una entrada intuïtiva a carrer i que recull tot el trànsit peatonal per a la gent que transiti pel carrer.

A la imatge de l'esquerra podem veure un esquema
del moviment de terres que es produirà, aquí
s'haurà de sumar l'excavació produïda per la
fonamentació. En lila estan marcades les zones on es
rebaixaran les terres i en taronja les zones de reblert
necessàries.

L'edifici està ubicat de tal manera que els seus
esglaonaments tenen un relació directa amb la línia
de topografia original. D'aquesta manera continuarà
existint un moviment de terres important, però
aquest, en la seva major part, es realitzarà
únicament dins la nostra parcel·la.

Gràcies a aquesta compensació de terres els costos
que es puguin produir per dur-les a l'abocador
quedaran pràcticament anul·lats.

En aquest esquema en planta podem veure una sèrie de cotes marcades en diferents colors: en negre les coordenades que ens dona l'ICC, en verd
les coordenades exteriors a l'edifici obtingudes treballant en secció i en vermell les coordenades interiors de l'edifici. També en aquest esquema
podem observar unes fletxes, aquestes marquen totes les sortides de l'edifici: en lila els accessos principals i en vermell les sortides de emergència.

Amb aquestes dades es pot justificar l'elecció del nivell d'acabat dels paviments de l'edifici i també com es solucionaran les entrades que no quedin
enrasades a carrer. Les cotes que regulen l'alçada on col·locarem l'edifici són les de les sortides de emergència situades a la façana nord, aquestes
estan enganxades a límit i aquí no tenim marge per posar cap escala ni rampa a l'exterior i ens malmetria el projecte si l'encaixéssim cap a l'interior.
Un cop situat l'edifici a+ 29,45, +28,55 i ,27,65 hem de solucionar els altres accessos. L'accés principal a nord es solucionarà mitjançant una
escalinata amb pocs esglaons que entri dins del porxo, l'accés a oest aprofitarà l'amplada de la vorera per baixar dos esglaons i formar un replà que
anirà a buscar la cota +29,45 i l'accés a sud i les sortides d'emergència en aquesta orientació quedaran recollits pel porxo que estarà connectat a
l'exterior amb petites escales que juntament amb les jardineres donaran ordre a aquest espai i formaran un aparcament per a bicicletes.
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