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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
La proposta consisteix en realitzar aquelles operacions que permetin al centre funcionar amb prestacions 
equivalents a les que disposen els centres educatius de recent construcció, alhora que preservant els caràcter 
de l’escola inicial la qual, tot i no tenir un gran valor arquitectònic, si que forma part de la història 
mes recent de la població. 
 
 
La intervenció es centra en els següents punts: 
 
- Potenciar i consolidar la imatge d’edifici mediterrani amb caire noucentista de la escola iniciar, fent que sigui la 
imatge del conjunt. 
 
- Preveure la reparació i adequació funcional dels edificis que es conserven, adaptant-los al nou esquema de 
funcionament. 
 
- Assolir les mateixes prestacions funcionals que les escoles de recent construcció, relacionant tots els espais 
interiors a traves d’espais tancats o, com a mínim, coberts. 
 
- Substituir els Mòduls provisionals per elements definitius, integrant-los formalment i funcionalment als edificis 
que es conserven. 
 
- Organitzar les circulacions i espais de manera que puguin tenir més usos, a part dels estrictament educatius. 
També es contempla la possibilitat de destinar el conjunt a altres usos, en un futur. 
 
- Resoldre totes les circulacions, tant interiors com exteriors, complint les normes d’accessibilitat mitjançant 
rampes, especialment necessàries considerant l’edat dels alumnes. 
 
- Establir un nou vestíbul principal com a punt d’accés al conjunt, de manera que des d’aquí es centralitzin tant 
el control d’accés com la distribució de circulacions generals. 
 
- Situar l’accés al càtering a nivell del carrer i sense necessitat de travessar tot el pati de joc, com passa 
actualment. 
 
- Mantenir les superfícies disponibles actualment, tot i la eliminació dels mòduls provisionals i malgrat que 
supera les estrictament necessàries per a l’àrea infantil d’un CEIP. Es considera necessari pel fet de que la 
part de primària es troba en un altre edifici, impossibilitant a la pràctica compartir espais. 
 
- Incorporar a les aules, els patis i porxos d’aula que determinen els requeriments del Departament 
d’Ensenyament, situant aquests elements a la mateixa cota de cada aula i amb accés directe, en cada cas. 
 
- Establir uns recorreguts exteriors mitjançant rampes que comuniquin tots els nivells dels patis i permetin una 
circulació àgil i amb els mínims recorreguts per anar d’un lloc a l’altre. 
 
- Dins del possible, disminuir l’alçada dels murs de contenció vistos i substituir-los per talussos enjardinats, fent 
mes amable la integració dels diferents plans dels patis en la topografia i desnivells del solar. 
 
- Resoldre la coberta dels nous espais de la manera mes unitària i uniforme possible, resolent l’entrada de llum 
i ventilació mitjançant patis. 
 
S’entén que el contrast entre els espais de les aules –bolcats a l’exterior i amb vistes al mar- i els nous espais 
de servei (menjador, psicomotricitat i aula complementària), que son reservats i centrats en l’activitat que s’hi 
realitza, proporciona una oferta d’espais amb ambients molt diferents, que es complementen entre ells. 
 
- Utilitzar plantes autòctones mediterrànies en els espais enjardinats. Així es disminueix el manteniment i es 
reforça el caire paisatgístic del conjunt, potenciant així la voluntat d’integrar la docència en la natura 
 
 
 
La principal aportació es centra en la recuperació de la memòria i la identitat d’edificis amb interès 
local, mes enllà del seu valor estrictament arquitectònic.   
 
L’estratègia proposada consisteix en actualitzar l’equipament, permetent la seva permanència i 
continuïtat, fet que li permet oferir el servei i prestacions necessàries a l’actualitat, alhora que mante la 
seva vinculació social i afectiva amb la població.  
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
Resulta també destacat, per part de l’elecció del Jurat, el fet de resoldre la construcció amb sistemes 
prefabricats i de construcció en sec. Aquest fet fa compatible la realització de les obres amb la 
continuació de l’activitat acadèmica al centre. 
 
D’altra banda, els sistemes en sec flexibilitzen l’execució i alhora redueixen l’impacte ambiental, tant de 
la construcció com de la futura de-construcció, quan l’edifici deixi de ser operatiu, en un futur. 
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Nom del concurs / Objecte 
 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANT JOAN, A MONTGAT 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
AJUNTAMENT DE MONTGAT 
 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 
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Restringit (per invitació)  RESTRINGIT 
 

Composició del jurat 

 
Nacional  
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Crida 
 
Nacional 
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Data de resolució del concurs 4 DESEMBRE de 2013 
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AJUNTAMENT DE MONTGAT

Reforma i ampliació Centre Infantil Sant Joan
Josep M. Fort - Arquitecte

SUPERFÍCIES EDIFICIS EXISTENTS

Edifici inicial 306,75

Edifici ampliació 200,30

total 507,05

Mòdul psicomotricitat 58,75

Mòdul aula i menjador 126,85

total 185,60

TOTAL EXISTENT 692,65 m2 construits

SUPERFÍCIES ESTIMADES - PROGRAMA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

AREA DOCENT nombre sup.unitat sup

aula infantil 6 55 330

lavabo infantil 6 5 30

psicomotricitat 1 55 55

tutoria 1 10 10

magatzem 1 10 10

lavabo mestres 1 5 5

total 440,00 m2 ùtils

SERVEIS COMUNS (estimació)

menjador 1 45 45

catering 1 10 10

aula complementària 1 45 45

despatx 1 10 10

lavabos 1 5 5

instal·lacions 1 10 10

total 125,00 m2 ùtils

TOTAL ESTIMAT (m2 ùtils) 565,00 m2 ùtils

increment circulacions (30%) 169,50

total 734,50

increment sup. construida (10%) 73,45

TOTAL ESTIMAT CONSTRUIT 807,95 m2 construits

SUPERFÍCIES INTERVENCIÓ

Superfície total edificació 807,95 m2 construits

superfície a reformar 507,05 edificis existents a conservar

superfície a construir 300,90 edificis substitució dels móduls

Superfície urbanització

superfície solar 2845,60 m2

ocupació edificis 807,95

Superfície a tractar 2037,65 espais exteriors

ESCOLA INFANTIL SANT JOAN (CEIP SALVADOR ESPRIU) - MONTGAT
AVANTPROJECTE jun-2013
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