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Planta tercera

Planta segona

Aula teòrica 30 persones

Aula teòrica 70 persones (divisible en 2)

Aula teòrica 5 persones (o despatx)

Aula taller 15 persones

TIPOLOGIES D'AULES

Aula taller 10 persones

Les aules de la planta tercera es destinen a les classes de caire pràctic, tals com dibuix

pintura, escultura o disseny, ja que disposen de molta més il.luminació natural i

ventilació creuada. En canvi, els cursos teòrics s'impartiran a les aules de planta

segona, que tenen una geometria més adient. En ambdós casos, es proposen aules de

major i menor tamany, en funció de les necessitats.

També hi ha una aula de major tamany sobre el sostre de l'IEC que podria funcionar

com a sala d'actes, però alhora es podria dividir en dues aules, mitjançant panells

acústics mòbils.

De manera general, els paraments són del tipus Pladur - FON (amb aïllament acústic),

permetent una certa flexibilitat als canvis i a futures demandes de l'escola. A la planta

segona hi ha falsos sostres per on passen les instal.lacions, però a la planta tercera tots

aquests elements són vistos i van penjats directament al sostre o parets.
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REORGANITZACIÓ DEL SOTERRANI

L'ESCOLA MASSANA

L'Escola Massana té el privilegi d'ocupar un edifici històric, però cal pensar que

inicialment no fou concebut com a una escola, sinó com a un hospital. Actualment

es treu molt bon rendiment dels espais, vist el creixent nombre d'estudiants que

alberga. Però d'altra banda, l'edifici presenta problemes de comunicació: sovint cal

accedir a una aula, a través d'una altra, o per accedir a una determinada classe,

cal sortir a l'exterior i utilitzar diverses escales.

Un altre problema és la geometria de moltes de les aules, i també la falta

de llum natural.

Tenint en compte aquests punts i sobretot la forta ocupació de l'edifici, és

molt lògic plantejar una ampliació de l'Escola, més que un trasllat absolut. I

evidentment, la proximitat d'aquest nou annex és molt rellevant pel bon

funcionament del conjunt de l'escola.
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