



AULES TEÒRIQUES: "6 unitats"

 SUPERFÍCIE ÚTIL:

 61,15 m².

 Nº D'USUARIS:

20 Alumnes + 1 Profesor ( aproximadament 3m² per usuari)

 VENTILACIÓ:

Ventilació directa amb l'exterior. (Mínim 11.5m² per aula d'obertura)

 IL LUMINACIÓ:

Unes aules estan il luminades a Nord i altres a Sud. Les que donen a sud tenen un porxo per
protegir-se de les radiacions solars. El control lumínic natural s'efectua utilizant estores
exteriors.

 FUNCIONAMENT:

L'accés és pel costat oposat a les obertures. Abans d'arrivar a les cadires hi ha un espai on
trobem els penjadors per tots els usuaris, la paret oposada a les obertures disposa d'un armari
d'extrem a extrem on hi ha espai d'exposició i mòduls tancats perquè els alumnes tinguin els
seu propi espai d'emmagatzematge.

 SERVEIS PRÒXIMS:

Totes aquestes aules disposen de sortides pròximes als patis interiors. També disposen de
banys, aquests apareixen intercaladament ocupan part de l'espai destinat a pati i donen servei
a diverses aules.

AULES POLIVALENTS: "14 unitats"

Aquetes aules tenen les mateixes característiques que les aules teòriques. Aquesta es la seva
primera polivalència ja que en casos necessaris es fàcil canviar l'ús entre aules de diferent tipus
ja que totes tenen els mateixos serveis. La seva superfície és un pel superior,  60,80m².

FUNCIONAMENT: UBICACIÓ:
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 SUPERFÍCIE ÚTIL:

175,25 m² en planta baixa + 31,50 en planta primera
TOTAL: 206,75 m²

 Nº D'USUARIS:

20 Alumnes + 1 Profesor ( aproximadament 10m² per usuari), aquests tallers
podrien ser utilitzats per més usuaris. També s'apropien dels patis exteriors i de
part de la coberta per poder realitzar el seu treball a la interpèrie.

 VENTILACIÓ:

Ventilació directa amb l'exterior. (Obertura: 34.8m² per taller). Alguns laboratoris
tenen ventilació suplementaria a la general del taller.

 IL LUMINACIÓ:

Tots el tallers estan iluminats a nord, la intenció es aconseguir el màxim de llum
difosa que sigui possible. A part de les grans obertures per sortir a l'exterior també
es disposa de dos lluernàris longitudinals per oferir una il luminació homogènia a
tot el taller.

 FUNCIONAMENT:

Aquests tallers es troben dividits en 3 espais: la zona general de taller, l'altell i el
laboratori. Tots aquests tallers tenen un magatzem amb l'accés desde el laboratori i
en alguns casos desde el costat oposat. Els tallers amb l'escala al costat de la porta
d'entrada també tenen un petit magatzem sota l'escala.

La zona general del taller és la que vincula tots els espais el laboratori, el magatzem,
l'accés, la sortida a l'exterior i la connexió amb l'altell.

 SERVEIS PRÒXIMS:

Al contrari de les aules, els tallers tenen sortida directa a uns patis interiors per
poder realitzar els treballs a l'exterior, aquests patis estaran plantats de moreres per
disposar d'un espai fresc i confortable en dies calurosos.

Cada 3 tallers es disposa d'un bany-vestidor per a dones i un altres per a homes.
Aquests vestidors estan col locats al passadís que uneix aquestes 3 peces.

TALLERS: "6 unitats"

AULES POLIVALENTS + + : "2 unitats"

Aquetes aules queden encastades entre els tallers, els seus laboratoris i el passadís.
Estan orientades a Sud i tenen una superfície de 75,25m². Els seus valors son
prácticament identics a les aules normals però són més grans, serveixen per 25
usuaris i tenen més obertures.

AULES TEÒRIQUES + + : "2 unitats"

Aquestes aules son iguals que les aules polivalents ++, tenen exactament les
mateixes característiques.
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