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Estratègia urbana i paisatgística: El projecte pren tres grans decisions que configuren la 
seva relació amb l’entorn i formalitzen la seva volumetria.
1. El projecte pren l’estructura tipològica de casa pati d’una sola planta per tal de 
configurar els seus espais i d’aquesta manera, adaptar-se a un entorn caracteritzat per 
unes edificacions que esgoten els límits edificables i que segueixen les alineacions dels 
vials. El solar es tanca amb un mur perimetral que amaga i protegeix tant els patis de 
l’escola com els seus espais interiors. Aquest, quan es necessari es perfora per tal 
d’aconseguir ventilació, llum o transparències visuals entre l’espai públic i l’escola i 
adopta de manera contínua tant les alçades de l’edificació com l’alçada de la tanca dels 
patis.2. D’altra banda, el projecte adapta la seva organització per tal de que l’accés a 
l’escola es produeixi per un espai públic ampli i en relació al centre del poble.
3. Les cobertes del projecte són inclinades a dues aigües per tal de vincular la seva forma 
i funcionament a les cobertes de l’entorn.
Estratègia constructiva i sostenible:
Els tancaments exteriors es plantegen com un sistema continu i adaptable a les diferents 
situacions en les que es troba: opac / obert i protegit / obert i orientat a nord / porxo / 
tanca / … Es planteja una façana ventilada. Per la seva duresa com pel seu poc 
manteniment, la fulla exterior d’obra vista és un element òptim per fer de límit del solar i 
per crear, mitjançant gelosies, bones proteccions solars, tanques semitransparents o 
privacitats. Les cobertes també es plantegen ventilades i s’acaben amb una teula 
ceràmica plana.
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