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42.00  Escola Bressol Planta Segona

42.00  Sala d'actes Planta Segona

Cambra de neteja
Accessos verticals

Accessos verticals
   7.50 m²
  25.35 m²

  44.75 m²

227,90 m²

 13.40 m²

Superfície total sala d'actes p2

  80,30 m²Superfície total escola bressol p2

SUPERFÍCIE TOTAL PLANTA SEGONA 1.825,20 m²

 48.85 m²

Bugaderia 14.15 m²
8.00 m²

42.00  Habitatges Planta Segona

Habitacions satèl·lit
Accessos verticals   98.00 m²

245.70 m²

1517.00 m²

Espais de relació - passera
Habitatges

430.75 m²
718.35 m²

Superfície total habitatges p2

Serveis WC
Hall sales

  62.45 m²
 83.75 m²

Sala polivalent
Sala de conferències

Locals instal.lacions biblioteca

 22.60 m²Magatzem
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ZONIFICACIÓ

PLANTA BIBLIOTECA, ESCOLA BRESSOL I HABITATGES

LA PLANTA SEGONA
En aquesta planta (+42,005m),  igual que en la planta primera, s'hi
barregen els tres programes,  però amb la diferència  que les vivendes
comencen a agafar més protagonisme.  Les habitacions  satèl·lit es situen
en la façana nord i les vivendes en si en la façana  sud. S'accedeix a elles
mitjançant  les passeres que rodegen els patis descoberts  que asseguren
l'entrada de llum i la ventil·lació creuada tant en habitatges com en les
estances de nord.

Ens trobem també amb la sala d'actes/conferències,  que ocupa dues
plantes, i disposa d'una entrada a part de la Biblioteca,  considerant  que es
pot fer un ús en horaris no habituals d'un equipament públic.

I per acabar, es disposa la zona de neteja i bugaderia de l'escola bressol
amb una terrassa pròpia pel descans del personal, i un espai obert per les
instal·lacions de l'escola.
Es projecta un montacàrregues  per tal que, tant el material de rebuig que
es pogui generar en la cuina (P1), com en la bugaderia es pogui moure
d'un pis a un altre amb facilitat i sense necessitat  que gent aliena a l'escola
vegi com funcionen les entranyes d'aquest equipament escolar.

Biblioteca

Escola Bressol

Vivendes

D'aquesta planta cal remarcar,  l'aparició  d'aquesta  terrassa comunitària,
que a part de propiciar la reunió i trobada entre veïns, crea un espai més on
l'edifici ventil·la i respira, a més de per la coberta, per la façana.

SUPERFÍCIES EN PLANTA SEGONA


