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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. 

1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE EN RELACIÓ A L’ENTORN I ELS ESPAIS EXTERIORS 
ADSCRITS 

Es projecta un edifici en forma de “L” alineat al carrer Xic de l’Anyé, a oest, i al límit nord, amb la 
parcel·la on es situarà el nou institut.  

L’edifici es tanca a les vistes properes per les façanes nord i oest, mitjançant la creació d’uns patis 
reculats on s’obriran les dependències, i s’obre cap a la zona dels patis i les vistes al parc. 

El fort desnivell del terreny permet que l’edifici es desenvolupi en dues plantes.  

En planta baixa, es localitza l’accés principal directe des del carrer Xic de l’Anye, i en planta soterrani, 
es situen els espais exteriors del projecte, els patis i les pistes poliesportives de l’escola. 

L’accés a l’edifici es realitza per la intersecció dels dos volums que conformen la “L”, creant 
transparència amb el pati de la zona infantil, situat a la planta baixa. 

Al límit nord de la parcel·la es crea un pati de serveis, per on s’accedeix directament a la zona de cuina. 

El pati de la zona de primària es situa a la planta soterrani, a la cota -3.85 respecte a la cota d’accés de 
planta baixa. 

El gimnàs es situa sota el pati d’infantil i es col·loca a una cota inferior als vestidors per tal d’aconseguir 
l’alçada mínima requerida. La pista poliesportiva i la zona d’horta es situen també en aquesta cota més 
baixa per tal d’adaptar-se millor a la topografia natural del terreny. 

Un sistema de rampes adaptades salven el desnivell entre el pati infantil de la planta baixa fins la cota 
del gimnàs i la pista poliesportiva. 

L’accés directe al pati i a la zona de pistes, pel cap de setmana, es porta a terme per l’extrem del volum 
principal a través d’una rampa. 

 

Descripció bàsica dels sistemes constructius dels espais exteriors  

La parcel·la es troba en una zona de recent urbanització.  

El fort desnivell del terreny permet que l’edifici consti de planta baixa i planta semisoterrani. 

L’edifici organitzat en “L” es tanca al carrer i s’obre buscant la bona orientació i bones vistes i així la 
bona disposició dels patis i dels espais exteriors. 

Els espais exteriors són els patis infantils, els patis dels més grans, les pistes poliesportives, el pati de 
servei, i els espais previs a l’accés principal  i d’accés directe al pati. 

El pati de servei de planta baixa és pavimentat amb formigó armat. 

Els patis infantils que es creen són pavimentats amb cautxú i l’espai exterior que els uneix queda resolt 
amb un paviment continu tipus “quick-sport”. 

El perímetre de la planta soterrani es resol amb murs estructurals de contenció de terres. 

Les escales i les rampes exteriors que limiten els patis, seran de formigó armat realitzats in situ. 

El pati dels alumnes més grans és format per una zona de sauló i es situa de manera paral·lel al cos de 
les aules abarcant tota la llargada del volum. Seguidament es disposen unes grades prefabricades de 
formigó que baixen fins al nivell de les pistes poliesportives, pavimentades també amb formigó armat. 
L’espai previ d’accés a l’edifici es fa amb una solera de formigó prefabricat i seguidament es diferencia 
la zona d’entrada amb un paviment de llambordes prefabricades de formigó. L’accés directe de 
l’exterior al pati es realitza amb una rampa de formigó armat. 
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2 CONFIGURACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

Es projecta un edifici en forma de “L” alineat al carrer Xic de l’Anye, a oest, i al límit nord, amb la 
parcel·la on es situa el nou institut. 

Aprofitant el fort desnivell del terreny, l’edifici es desenvolupa en planta baixa, on es localitza l’accés 
principal pel carrer Xic de l’Anye, i en planta -1, on es situaran els patis i pistes poliesportives. 

L’edifici es tanca a les vistes properes per les façanes nord i oest, mitjançant la creació d’uns patis 
reculats on s’obriran les dependències, i s’obre cap a la zona dels patis i les vistes al parc.   

L’accés a l’edifici es realitza per la intersecció dels dos volums que conformen la “L”, creant 
transparència amb el pati de la planta baixa, i distribueix als usuaris cap a la zona infantil, zona 
d’administració i zona de serveis. 

Al volum principal, paral·lel al carrer Xic de l’Anyé, s’hi troba la zona d’administració, a continuació del 
vestíbul i oberta cap al pati, a est. Davant de la zona d’administració, es situen l’AMPA i la biblioteca, 
oberta al pati semi-soterrat, i amb accés propi des de la zona d’entrada. Al final d’aquest volum es 
disposen els tallers de plàstica, informàtica i música. 

El volum perpendicular alberga la zona d’educació infantil, amb les aules orientades a sud i obertes al 
pati d’infantil, en aquest mateix nivell. 

A la confluència entre els dos volums es troba la zona de serveis, formada per cuina, menjador i 
instal·lacions, oberta al pati de serveis orientat a nord, per on es projecta un accés propi. 

A la planta -1, les aules d’educació primària es situen al volum principal, orientades a est, i els vestidors 
i el gimnàs es situen perpendicularment, sota el pati d’infantil. El gimnàs i les pistes poliesportives es 
situen a una cota 1,35 metres per sota de les aules i el pati de primària, per tal d’adaptar-se el màxim a 
la topografia actual del terreny i per aconseguir l’alçada necessària al gimnàs. 

Les dependències que s’obren als patis semi-soterrats sempre seran peces complementàries del 
programa, com serveis, tutories, aules de suport i petits grups. 

En aquesta planta les sortides al pati es situen als dos extrems del volum, on es localitzen també les 
zones de comunicacions verticals de l’edifici. 

L’accés a vestidors i gimnàs es realitza per l’exterior de l’edifici, mitjançant un porxo que acompanya tot 
el recorregut. 

L’accés directe al pati i a la zona de pistes, pel cap de setmana, es porta a terme per l’extrem del volum 
principal a través d’una rampa. 

L’escola, de 1 línia, preveu una possible ampliació de 1 línia més, que es portaria a terme pels 2 
extrems de la “L”. 
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Imatge general de l’escola 

 

           

Imatge aèrea general des de la façana oest  
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Imatge aèrea general des del la façana nord-oest 
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2 PROGRAMA FUNCIONAL 

Planta baixa: 

Zona d’administració 

La zona d’administració es situa a continuació del vestíbul d’accés i està formada per consergeria-
reprografia, secretaria i arxiu, despatx del director, despatx del cap d’estudis, 2 despatxos, un despatx 
per professional extern, serveis per professors, vestidors del personal no docent, i sala de professors. 
Totes aquestes dependències s’obren a est, amb vistes directes al pati i al parc. 

Zona infantil 

Les 3 aules d’educació infantil s’orienten a sud, i s’obren directament al pati amb el corresponent porxo. 
La sala de psicomotricitat es troba a continuació de les aules, amb la mateixa orientació. L’aula de 
petits grups, la tutoria, el magatzem i el lavabo de mestres es situen a l’altra banda del passadís de les 
aules, i s’obren als patis que es generen mitjançant la reculada de la façana nord. 

Zona de servei 

El menjador i la cuina es situen a la part esquerra de l’accés i s’obren a nord, cap al pati de servei. És a 
través d’aquest pati per on s’accedeix directament a la cuina per tal d’entrar les mercaderies i treure les 
escombraries. En aquesta zona es situen també els espais del Rack, el magatzem de residus de paper 
i l’espai d’instal·lacions i comptadors de l’edifici, amb accés directe des del carrer Xic de l’Anyé. 

Biblioteca i AMPA 

La biblioteca i l’AMPA es situen davant de la zona d’administració, obertes cap al pati semi-soterrat, i 
amb accés propi des de la zona d’accés, per cap de setmana. Es preveu un servei adaptat per ús 
compartit de les dues sales. 

Altres aules 

Els tallers de música, plàstica i informàtica es situen a continuació de la zona d’administració. Les aules 
d’informàtica i música s’obren a est, mentre que l’aula de plàstica s’obre a dos dels patis semi-soterrats. 
A continuació d’aquestes aules es situa un bloc de serveis. 

 

Planta -1: 

Zona d’educació primària 

Les 6 aules de primària es situen linealment a la planta -1 i s’obren al pati, amb orientació est. Les 
aules de petits grups i l’aula se suport es situen a l’altra banda del passadís, obertes cap als patis semi-
soterrats. Les tutories es situen a un dels extrems del volum, obertes també cap al pati semi-soterrat, 
mentre que el bloc de serveis es situa a l’altre extrem del volum, a la zona de l’escala i l’ascensor. 

Zona esportiva 

La zona de vestidors i gimnàs es situa a nivell de planta -1, sota el pati de la zona infantil. 

Els vestidors es situen just a la sortida del pati, sota el porxo. La il·luminació i la ventilació creuada dels 
vestidors es garanteix a través d’unes lluernes que agafen la llum a l’alçada del pati d’infantil. 

El gimnàs es situa a continuació dels vestidors. Es situa però a una cota 1,35 metres inferior per tal 
d’aconseguir l’alçada lliure requerida. La ventilació i il·luminació natural s’aconsegueix també mitjançant 
unes lluernes que surten a la planta baixa a l’extrem dels lavabos infantils. 

A l’interior  de l’edifici l’alçada útil tindrà un valor de 3,00 m en general i 2,80 m a la zona infantil i zones 
de serveis 

 

Les zones de circulació amb accessos per les dues bandes tindran una amplada de 2,20m, mentre que 
les zones de circulació restringida serà de 1,20m. 

 

               



 6

Imatge entrant a l’escola a planta baixa 

 

 

          

Imatge d’una aula infantil tipus 
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Imatge de l’interior del gimnàs a la planta -1 

 

 

Imatge des del porxo a la sortida del gimnàs i mirant cap a l’escola 
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Imatge des de la pista poliesportiva mirant a l’escola 

 

Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius  

 

S’ha plantejat utilitzar en la construcció de l’edifici materials que siguin durables, amb poc manteniment, 
industrialitzats, que no continguin elements tòxics i que en el seu procés de fabricació contemplin el 
reciclatge dels materials. 

 

     - Descripció bàsica del tipus de fonamentació:  

D’acord amb l’estudi geotècnic es podrà realitzar una fonamentació  encastada en el nivell B. Es 
realitzarà una fonamentació profunda amb pilotatges. 

 

     - Descripció bàsica del sistema estructural:  

Sistema prefabricat de formigó. Els forjats seran resolts amb plaques alveolars permetent obtenir grans 
llums la qual cosa anirà  bé tant en aules grans com en el gimnàs, els pilars seran de formigó 
prefabricats. El perímetre de la planta soterrani es resoldrà amb uns murs estructurals que la vegada 
faran de contenció de terres. 

 

     - Descripció bàsica del sistema d’envolvent: 

L’edifici combina dues solucions de façana: 

a. Façanes amb placa prefabricada de formigó vist a la cara exterior del tancament i de guix 
laminat a l’interior. Es col·locarà cambra d’aire amb aïllament tèrmic intermig.  

b. Façanes lleugeres de xapa metàl·lica, resoltes amb perfil “miniona” o similar recolzades a 
paret de tancament a través d’una subestructura metàl·lica, col·locació de cambra d’aire i 
aïllament tèrmic, plaques de guix laminat i acabat interior. La xapa serà de 1,2mm de gruix 
fins una alçada de 2m, i de 0,75mm de gruix a la resta de façana. 

Les solucions constructives adoptades ens permeten obtenir més rapidesa en l’execució i un 
abaratiment en el cost total general de l’obra. 
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      - Descripció bàsica del sistema de compartimentació: 

Els paraments de compartimentació interior són formats amb plaques de guix laminades i estructura 
d’acer galvanitzat amb aïllament interior. Les divisòries dels espais d’instal·lacions seran fets d’obra 
ceràmica. 

 

      - Descripció bàsica dels sistemes d’acabats:  

.Paviment vinílic model “Optima de Tarkett” a tot l’edifici excepte les zones humides que hi va un 
paviment vinílic antilliscant model “Granit Multisafe de Tarkett”. Les dependències de cuina i 
instal·lacions pavimentades amb un gres  porcel·lànic antilliscant.  

.Sostres amb cel rasos de plaques de llana mineral d’alta densitat de la casa “AMF”o similar equivalent, 
aplicant el model adequat a cada espai. (veure documentació gràfica). 

.Enrajolats amb rajola de ceràmica esmaltada als espais de cuina, locals de neteja i locals humits. 

.Paraments de passadissos amb revestiment vinílic fins una alçada de 2,15m. 

.El passadís de la zona d’administració tindrà revestiment de fusta de pi. 

.Als paraments del gimnàs es combinarà revestiment vinílic i fusta de pi. 

.La resta de paraments s’enguixaran i es pintaran. 

 

       - Descripció bàsica dels sistemes de condicionaments i instal·lacions: 

Totes les instal·lacions interiors seran vistes col·locades sobre safates en els espais de circulacions. 

  
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
http://www.santamariaarquitectes.cat/ca/concurs-escola-masquefa 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Escola Masquefa II. Navarcles 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
GISA Gestió d’Infraestructures S.A. 
 

Caràcter del concurs 

 
X  D’idees 
    D’avantprojectes 
    De mèrits 
    Altres 

Tipus de procediment 

 
    Obert 
X  Restringit (per invitació) 
    Altres 

Composició del jurat 

 
X  Nacional 
    Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
    Extern a l’organisme convocant 
X  Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
X  Nacional 
    Internacional 

Resultat del concurs 

 
X  Guanyador / 1er Premi 
    2n premi / 3er premi 
    Finalista 
    Seleccionada 
    Altres (menció, accèssit, etc.) 
 

Data de resolució del concurs 
 
23/09/2010 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Escola Masquefa II. Masquefa 
 

Autor/Autors UPC 
 
Pere Santamaria i Garcia 
 

Altres autors 
 
 
 

 


