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Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
Escola d’Arts i Oficis a Sant Andreu 01Situació, emplaçament i programa

Situació

La parcel·la del projecte està situada a Barcelona i més concretament al al barri de Sant Andreu. Un barri on predo-
minen les cases de cos però també blocs de vivenda de gran alçada.

Cal ressaltar que el terreny està inclosa en el nou POUM i preveu un nou equipament, qu en el meu cas serà l’Escola 
d’Arts i Oficis de Sant andreu. 

La situació de la parcel·la és privilegiada pel fet de trobar-se entre el carrer Gran de Sant andreu, un carrer molt con-
corregut al barri, i la Casa Bloc, un edifici d’habitatges, projectada per l’arquitecte Josep Lluís Sert i altres integrants 
del GATPAC. També considerar que a l’altre costat de la Casa Bloc hi ha el  del carrer Torras i Bages, principal pel 
trànsit rodat. Alhora l’emplaçament té molt aprop unes estacions de metro i de rodalies de renfe.

Pel que fa als espais públics podem destacar els Jardins de la Casa Bloc que són uns espais comunitaris oberts 
al públic i comunicats entre ells i el carrer Torras i Bages pel pas en planta baixa de l’edifici. També destacar l’eix 
peatonal que hi ha en el carrer Lanzarote que fa d’espai de pais i d’estar unin-se amb pistes esportives i una escola.
Remarcar també la diferència de cota de gairebé 4 m entre l’extrem nord-oest i l’extrem sud-oest de la parcel·la

Intencions

Una de les intencions del projecte és que l’edifici serveixi per connectar el Carrer Gran de Sant Andreu amb el carrer   
Lanzarote a través de d’un sòcol que faria la funció de plaça i un gran atri que reparteix la circulació de l’edifici.

Aquest sòcol també deixa espai suficient respecte la Casa Bloc perquè hi hagi un espai de pas i connexió entre l’eix 
peatonal (carrer Lanzarote) i els Jardins de la casa Bloc , i un espai d’estar que connectaria amb l’edifici

El programa de l’edifici es reparteix situant les aules teòriques i polivalents en les plantes superiors i els tallers de 
d’escultura i pintura situats en els extrems nord i sud de la planta semi-enterrada. En la planta biaxa i la part central  
de la planta inferior hi trobaríem uns espais més comuns. Els tallers es divideixen en tres tallers de pintura (pintura 
artística, pintua mural i daurat i policroma) i tres d’escultura (ceràmica, forja i vidre).
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