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38.35   Biblioteca Planta  Primera
Accessos verticals   48.75 m²
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Locals instal.lacions biblioteca  42.65 m²
Dipòsit documental   40.15 m²

Superfície total biblioteca p1

38.35   Escola Bressol Planta Primera

38.35   Sala d'actes Planta  Primera

Serveis WC

Serveis WC
Accessos verticals

Accessos verticals

  41.60 m²

 100.00 m²

  12.20 m²
  35.35 m²

  45.35 m²

  65,50 m²

 14.40 m²

 851.90 m²

Tallers

Superfície total sala d'actes p1

   7.40 m²
Espai polivalent multiusos 107.55 m²

Sales 5 i 6 per infants entre 2 i 3 anys 138.05 m²
  10.65 m²Serveis per infants entre 1 i 2 anys

  466,40 m²Superfície total escola bressol p1

SUPERFÍCIE TOTAL PLANTA PRIMERA 1.905,35 m²

Locals instal.lacions biblioteca
  25.40 m²Magatzem

Cuina
Rebost

 67.10 m²
 13.60 m²

Local gestió deixalles

Despatx direcció
Sala educadors
Vestuari del personal
Despatx / Sala d'espera

 22.65 m²
  9.90 m²
 16.30 m²

 13.45 m²

Fons general  578.75 m²

33.50 Habitatges Planta Primera

Habitacions satèl·lit
Accessos verticals   98.00 m²

 80.45 m²

521.55 m²

Espais de relació - passera
Habitatges

119.10 m²
224.00 m²

Superfície total habitatges p1

07arq
 UIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONAEQ

 ANTA PRIMERAPL  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, ESCOLA BRESSOL I HABITATGES

LA PLANTA PRIMERA
En el projecte, era important,  la convivència  real dels tres programes en el
mateix edifici, i en aquesta planta ja ens trobem amb els tres programes
barrejats en la mateixa cota (+38,35m).

S'accedeix a la P1 de la Biblioteca  mitjançant una escala tangent a la
façana  principal (sud) i s'arriba a una àrea de fons general que
complementa  l'espai de fons de la planta baixa. En aquesta planta també
consta d'uns tallers, un espai per a possibles classes de reforç, una zona
d'acollida amb personal de la biblioteca, un espai per a les instal·lacions,
el dipòsit documental i els serveis. Tots aquests espais es disposen al
voltant d'uns patis (coberts però transparents)  en els quals hi arriba llum
natural.

En aquesta planta, també hi trobem l'escola bressol, on es disposen les
aules dels nens de 2 i 3 anys, la zona de reunió dels docents i la cuina on
personal hi pot menjar i s'hi cuina els dinars de tots els nens de l'escola.

En qüestió  dels habitatges, apareixen ja les tipologies I i II, i tres
habitacions  satèl·lits,  que no necessàriament  han d'estar ocupades pels
inquilins de la mateixa planta.

Biblioteca

Escola Bressol

Vivendes

Cal a dir, que la primera planta vola un metre sobre la baixa i això i les
lames que pengen dels forjats permeten que l'entrada de llum directa en
planta de carrer es minoritzi gràcies a l'ombra que aquests dos creen.

30° 60
°

PB

P1

HIVERN. ENTRADA DE LLUM SOLAR ESTIU. ENTRADA DE LLUM SOLAR

SUPERFÍCIES EN PLANTA PRIMERA


