
Paviment de
policlorur vinil

AB

Envà plegable

Paret de bloc de formigó
e:20 cm. Revestit per les
dues cares amb tauler
de DM e:16mm suportat
per rastells. Veure
geometria a l'alçat

Paret de bloc de formigó
e: 9cm. Revestit per la
cara interior amb tauler de
DM e:16mm suportat per
rastrells.

Límit Cel-ras de
plaques de cartró
guix

Paviment de rajoles de
terratzo de 40x40 cm
e:2cm

Paret de bloc de formigó
e: 9cm. Revestit per les
dues cares amb tauler de
DM e:16mm suportat per
rastrells.

Vidre fixat amb tapetes de
DM per pintar

Porta d'accés a l'aula
d'una fulla de DM.

Cortines

Fusteria d'alumini formada
per quatre fulles corredisses
amb muntant central

Mur de formigó

Paviment porxo
de formigó amb
pendent

Pendent 1%

C

Paviment passadís:
terratzo peces de 40x40 cm
e:2cm

Barana de barres d'alumini

Projecció del passadís de la
planta superior
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Solstici d'hivern

Fusteria alumini Fusteria alumini

Vidre laminar transparent

Paret bloc de formigó pintat blanc

Revestiment de DM

Vidre laminar transparent

Paret bloc de formigó pintat blanc

Revestiment de DM
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Porxo
Aula Exterior

Aula interior

Porxo/
Aula exterior

Aula interior

Porxo
Aula Exterior

Aula interior

w.c.

SECCIÓ C

SECCIÓ B

SECCIÓ A

Voladiu per tapar el sol directe de sud a l'estiu. Com a
extensió d'aquesta protecció s'utilitza una estructura de
biguetes metàl·liques amb unes guies per plegar o desplegar
una lona per tenir més protecció

centre d'educació infantil i primària + biblioteca al barri del Poble nou de BCN L 01E:1/50

Alumna: Anna Dorca Macias

Tutors: Magda Mària i Pablo Garrido

PFC: ETSAV-Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Unitat aula infantil

Esquemes funcionament

Sistema d'agregació

Control solar

Il·luminació natural
L'aula infantil busca la orientació sud per al confort dels
alumnes , ja que aquests no necessiten una llum tan difosa com
pot ser a les aules primària.

Aula P3 Aula P3

La unitat d'aula infantil està formada per dues aules que
comparteixen el bany. Aquestes dues aules es poden unir
gràcies a un parament intermig que es plega i així es crea una
sola aula.

Seccions Aula infantil
E 1/50

Planta Aula infantil
E 1/50

Secció/vista Aula
E 1/20

Unitat aula

És un sistema lineal que es pot agregar infinitament, però en
aquest cas el propi solar imposa els límits.


