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El sòcol

Aprofito el desnivell per col·locar un sòcol entre els dos 
nivells. Aquest sòcol està alineat per la part sud amb la casa 
bloc i separat   de la casa bloc a una distància suficient com 
per seguir el carrer peatonal i connectar-lo amb els jardins 
de la casa bloc. Alhora tenir també un espai d’estar entre el 
sòcol i l’espai de pas.
El sòcol també farà funció de plaça pública de l’edifici.

Idea d’implantació

El cos principal

Com tot equipament, l’edifici disposo d’un cos princi-
pal. Aquest estarà situat a sobre del sòcol i farà d’accés a 
l’edifici des del carrer Gran de Sant andreu. També estarà 
separat respecte el carrer Gran de Sant Andreu per tenir una 
plaça principal d’entrada.

Els tallers

Els sis tallers tenen també la seva importància en el conjunt 
volumètric de l’edifici, ja que sobressurten una planta res-
pecte el sòcol. Així també obtenen una millor il·luminació 
natural.
Es disposen en la mateixa orientació que el cos principal i 
simètricament tres al nord i tres al sud.

Els patis

Els patis i els tallers creen un joc de buit i ple juntament 
amb la plaça i el cos principal. 
També serveixen als tallers d’extensió de l’espai interior, 
com a espai de treball i com a relació entre la plaça i els 
tallers.

Referents

L’atri

L’atri és l’espai de comunicació i circulació entre totes les 
plantes.
Permet pensar el gran espai de la planta baixa com un gran 
expositor dels treballs dels alumnes de l’escola.

Unitat d’agregació aules

Aules polivalents

Aules teòriques

Lavabos

Espai per mobiliari

Circulació per atri

Nucli d’escales i ascensor

Aules Taller

Laboratoris

Vestidors

Patis

Espai de circulació

Plaça

Unitat d’agregació tallers

Biblioteca a Sant Gervasi - Baena Casamor Arquitectes (en construcció)

Moderna Museet Stockholm- Rafael Moneo

Munkegaard School - Arne Jacobsen

Bibliothek  Stuttgart - Yi Architects

Casa del Fascio a Como (Itàlia)- Giuseppe Terragni 
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