
● Malla d'ombreig mecànica, que es
desplaça a través d'unes guies instal·lades a
la base de les encavallades.

 ● Aula teòrica amb una capacitat per uns
32 alumnes.

 ● Passadís que ens condueix a totes les aules teòriques, i
que s'aboca en el pati interior de l'escola a través de les
obertures de la façana antiga de la Nau de CAN SACREST.

● Encavallades de fusta
preexistents, que suporten una
coberta lleugera de policarbonats.

● Part d'obertura de la coberta de
policarbonat, que funciona mitjançant un
sistema mecanitzat que ens ajudarà a
ventilar aquest pati interior.

 ● Aula de treball  amb un seguit de taules
conjuntes, on poder treballar en grup.

 ● Taller de l'escola.

● Pati interior de l'escola (antiga Nau de Can Sacrest), on es pot crea i s'exposen les
diferents obres d'art. És un espai únic, que a més de recordar la història viscuda entre
aquestes 4 parets, és una zona que aporta un gran confort lumínic i de gran energització
de forma passiva.

 ● Taller de l'escola, on es pot ampliar amb el seu taller veí a través de l'obertura de la
porta desplegable. Al estar col·locat entre façanes, gaudeix d'una bona il·luminació
natural, encara que no suficient per segons quines activitats.

● Espai exterior on poder sortir del taller i
crear a l'aire lliure. També facilita l'entrada i
sortida d'obres d'art de certes dimensions.

● Espai exterior on poder sortir del taller i
crear a l'aire lliure. També facilita l'entrada i
sortida d'obres d'art de certes dimensions.
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