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A

2xHabitació doble

Banys separats

2+2 residents.

B

2xHabitació matrimoni.

Matimoni o individual

Bany compartit

(1+2) residents.

C

Sala d'estar: 18m ²

Habitació: 15m²

Bany: 5m²

Cuina: 5m²

Passadís: 4m²

Total: 48m²

Magatzem*: 6m ²

Estratègies de l'edificació.

Mòduls habitacionals

Estratègies de disseny

Tipologíes

Planta fugada

Espais en horitzontal

1. Passadís comù.

2. Pati longitudinal

3. Zones humides.

4. Habitació

5. Terraça.

Espais en vertical.

Definim les línias de passadís

1,25m, que ens deixa un pati

per cada dos sales. Marquem

la linea divisòria de l'habitació

a 3,4m.

Ampliació nucli.

Enretirem el límit de zona

humida per tal de guanyar

dimensió de pati. Dimensions

2,5x4,4 metres

Ventilació creuada.

Ventatge de generar una

obertura desde el passadís del

mòdul habitacional, permetent

la ventilació creuada

Separadors.

Establim elements separadors

de 70cm per posar armari,

moble de baixa altura i

paraments verticals divisoris.

Mòdul A.

Mòdul habitacional per

dues persones amb bany

individual.

Mòdul B.

Mòdul de dos

habitacions individuals

(o per un matrimoni)

amb bany compartit.

Mòdul C.

Apartament. Tot el mòdul

senser per incloure una cuina

a la zona humida, menjador i

dormitori.

Resultat final.

Esquema principal de

funcionament dels tres

mòduls en conjunt amb

els separadors.

Punt de partida. Tal i com hem establert en

l'implantació, partim d'una caixa que en

molts casos s'enganxa a una mitjera. Per

tant volem resoldre els possibles problemes

de llum i ventilació natural.

Primer pas. Estudiem la possibilitat de

dividir l'edifici longitudinalment, a un

costat ubicarem les habitacions i a l'altre

els serveis de cada planta.

Patis interiors. Un cop hem dividit l'edifici

en dues parts, cal tractar els accessos a les

habitacions, per tant el resultat es un

seguit de patis que fan la funció d'aportar

llum natural i permetre la ventilació

creuada.

Llum. Esquema bàsic de com volem que

funcioni la llum natural en l'edifici. Aquí

senten la prolongació de llum natural que

ens proporciona el pati.

Clima.  Esquema basic de temperatura.  Pell

interior del pati aïllada tèrmicament.

Apartament

2 residents.

Habitació: 15m²

Bany: 5m²

Passadís: 4m²

Total: 2x24m²

Habitació: 16m²

Bany: 8m²

Passadís: 4m²

Total: 2x24m²
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