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(eb. 2 sales per a infants menors de 1 any)
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b. serveis

eb. pati
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b. àrea infantil

eb. sala 02eb. sala 03eb. sala 04

eb. sala polivalent. multiusos

zona de lectura

b. instal·lacions

b. recepció/ control

v. accès vivendes
ESCALA  A

v. instal·lacions
electricitat/gas/aigua

v. accès vivendes
ESCALA  B

v. instal·lacions
electricitat/gas/aigua

b. religió. ciències socials

b. geografia. biografies. història

b. zona d'estudi b. zona d'estudi

b. zona de lectura

b. zona d'estudi b. zona d'estudi

b. zona de lectura

b. llenguatge. literatura

eb. magatzem de material docent

b. instal·lacions ET

b. +33,50m

b. +33,50m

b. +33,50m
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b. belles arts. arquitectura. esports

b. wc
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eb. montacàrregues

v. +33,82m
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v. +33,63m

v. 24 escales
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zona de revistes
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conductes climatització

b. pas instal·lacions ET b. recepció sala d'actes

33.50   Biblioteca Planta Baixa
Accessos verticals
Vestíbul i Punt d'informació i control   68.00 m²

  24.50 m²

P
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B
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I

X
A

Locals instal.lacions biblioteca   74.65 m²
Magatzem logístic   21.55 m²

Hall d'accés

Superfície total biblioteca pb

33.50   Escola Bressol Planta Baixa

Vestíbul d'accés, recepció i zona d'espera pares
Espai guarda cotxets

33.50   Sala d'actes Planta Baixa

Serveis WC

Serveis WC

Serveis WC

Accessos verticals

Accessos verticals

Zona infantil

Àrea de novetats
Àrea de consulta i internet
Àrea de suport i formació
Àrea de revistes

  32.10 m²
  28.70 m²

  29.70 m²

 164.70 m²

  45.25 m²
  20.30 m²

  39.65 m²
  24.10 m²

   7.50 m²

  47.80 m²

  73,00 m²

  13.60 m²
 103.65 m²

   5.05 m²

1272.00 m²

Àrea de treball i lectura-relax   66.30 m²

Àrea de lectura  106.10 m²

nou

Àrea d'imatge i so   77.90 m²

Fons general
  37.10 m²Sala reunió
 475.50 m²

Superfície total sala d'actes pb

  11.55 m²
Espai polivalent multiusos   82.30 m²

Sales 1 i 2 per infants menors 1 any  44.35 m²

Magatzem material docent

Canviador i biberoneria   13.00 m²
Sales 3 i 4 per infants entre 1 i 2 anys  62.60 m²

   6.50 m²Serveis per infants entre 1 i 2 anys

Pati 103.80 m²

  495,00 m²Superfície total escola bressol pb

33.50   Habitatges Planta Baixa
Accessos verticals  121.40 m²

Superfície total habitatges pb

SUPERFÍCIE TOTAL PLANTA BAIXA 1.961,40 m²

  121.40 m²

05arq
 UIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONAEQ

 ANTA BAIXAPL  M. Vives JoséPFC-Escala A1_ 1/200    Escala A3_1/400BLIOTECA. ESCOLA BRESSOL. 30 VIVENDES DOTACIONALS GENT JOVE+21HAB. SATÈL·LIT. PLANTA APARCAMENTBI

ZONIFICACIÓ

PLANTA BIBLIOTECA I ESCOLA BRESSOL

LA PLANTA BAIXA
La planta baixa (a cota +33,50m, la del carrer  Provença)  és la planta que
es relaciona  directament  amb l'espai  públic  i per tant amb els vianants.  En
aquesta  planta hi trobem els accesos  a les vivendes,  l'accès  a la biblioteca
i l'accès a l'escola  bressol. Per tal de salvar el desnivell  del propi edifici
amb el de l'espai públic, apareixen  unes plataformes  que acaven en grades
per poder asseure's-hi i gaudir de l'espai a l'aire lliure.

Pel projecte  era molt important  la relació  dels espais que configuren  la
Biblioteca  (per tal de fer que aquests espais funcionin  en el conjunt)  i
també la relació  d'aquesta  amb l'Escola  Bressol,  ja que una relació  directa
entre els dos programes  és una bona solució  perquè  en molts moments
poden treballar conjuntament.

Biblioteca

Escola Bressol

Vivendes

Plataformes

Accessos als diferents programes

VISUALS I ZONIFICACIÓ GENERAL DE L'EDIFICI

serveis

circulació/patis

programa

espai públic

ZONA ACOLLIDA I PROMOCIÓ

ZONA GENERAL

ZONA INFANTIL

ZONA TREBALL INTERN

BIBLIOTECA

ESPAIS DOCENTS

ESPAIS DE SERVEIS

ESCOLA BRESSOL

Els accessos  als equipaments  públics  es produeixen  en el xamfrà que dóna
a Provença  amb Casanova.  L'accès  a la sala d'actes i a la zona més privada
de la biblioteca  (despatx de direcció  i zona del personal)  gaudeix d'un
accès  propi també  en aquesta  zona, ja que s'entèn  que aquests tipus
d'espais poden ser usats  en horaris fora d'oficina.  Els de les vivendes  són
per la façana nord (carrer Provença).

SUPERFÍCIES EN PLANTA BAIXA


