
MD. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
  
El programa que ha d’acollir l’edifici és el de construcció d’un centre infantil i de 
primària de dues línies anomenat Escola Agnès a Sitges a la comarca del Garraf.  
El  solar, d’uns 9.136 m² aproximadament, es troba situat al nord del nucli urbà de 
Sitges, en una zona d’habitatges unifamiliars aïllats, anomenada Sector de Quinta 
Mar entre els carrers Margalló i el Passeig del Puig de Can Isidre. Presenta una 
geometria irregular i té una forma curvilínia amb el carrer de Puig de Sant Isidre. 
Pel centre de la parcel·la passa una vial secundari que la divideix en dos sectors 
topogràficament separats. El primer a la cota 59,5 i el segon a la cota 60,5 de mitja. 
La directriu més llarga de la parcel·la, quasi paral·lela a l’autopista esta orientada 
est-oest. La parcel·la queda afectada per la proximitat de l’autopista, quedant la 
seva línia d’edificabilitat retirada entre 15 i 34 metres del seu límit sud.  
L’edifici es desenvolupa segons una planta en forma de L envoltant les pistes 
esportives, i es divideix en 3 nivells per tal de resoldre eficaçment la implantació en 
la topografia, col·locant la part més alta del conjunt, de PB + 2, a la part posterior 
del solar, per tal de reduir la impacte visual en un entorn d’edificacions de poca 
alçada. 
La cota d’assentament del nou centre es situa al nivell 61,00. En aquest nivell 
entremig es produeix l’accés, mitjançant un porxo que dóna lloc al vestíbul, a través 
del qual es distribueix el programa majoritari de la Escola. Tres franges paral·leles 
al carrer del Margalló organitzen el programa intermitent de primària, la 
administració i la secretaria (tots ells fen façana al carrer). Una segona franja 
incorpora alternadament entre patis la sala de professors, les tutories, l’aula 
d’informàtica i la complementaria. La darrera franja orientada a sud allotjarà el 
programa complert de l’aulari d’infantil. Tot el programa amb possibilitat de ser 
utilitzat fora del horari escolar, corresponent a AMPA, biblioteca, vestidors i sala 
polivalent així com el menjador i la cuina es desenvolupen al llarg del Passeig del 
Puig de Sant Isidre alternant entre ells patis de diferent mida i qualitat espaial.  
 
En un primer i segon nivell es situen la resta de les aules corresponents al 
programa de primària, totes ells orientades a nord i gaudint d’una il·luminació difosa 
i no enlluernat. El passadís que relliga les dues plantes superiors esdevé aleshores 
protagonista del projecte. La diferencia d’amplària corresponent al passadís de 
planta baixa (3,20 mts. donant a peces a costa i costat) i 1,60 amb estances a una 
sola banda ens ofereix l’oportunitat de pensar amb un mur gruixut anomenat 
parietodinàmic que aprofitarà la seva escalfor per minimitzar la despesa energètica 
del centre i millorar el rendiment energètic del conjunt. Aquets mur constituït per 
una doble pell de policarbonat amb cel·les o vidre de cambra i seguretat i una 
façana amb gran aïllament tèrmic, garantitza el comportament bioclimàtic del 
mateix. Un sistema de reixes i finestres al capdamunt del conjunt asseguren el seu 
bon funcionament al llarg de tot l’any. A l’ hivern captant el sol i escalfant l’aire de la 
cambra que serà impulsat cap al sistema de renovació d’aire i a l’estiu una 
ventilació ascendent protegirà l’interior del sobre-escalfament. Les obertures al 
exterior del passadissos actuen com espitlleres en un mur defensiu.  
 
A planta baixa, la façana sud-est preveu també un generós porxo que proporciona 
una protecció a l’excés de sol a les aules d’infantil, generant un espai agradable 
que vincula les aules amb el pati disposant d’una òptima orientació. L’aulari de 
primària es disposa orientat a nord sense necessitat d’elements de protecció solar 
a tota la façana. 
 



Totes les àrees exteriors es situen al interior del solar i del centre, protegides de 
l’autopista per una mota longitudinal i una muralla de cupresus. L’accés a la pista i 
al interior amb vehicles de manteniment es produeix al cap d’ avall del passeig del 
Puig de Sant Isidre. També des d’aquest carrer accedim a les àrees de servei i 
cuina, així com a l’ AMPA i a la biblioteca. L’accés principal es produeix finalment a 
la cruïlla dels passejos del Margalló i el del Puig de Sant Isidre tot produint una 
generosa porxada i un eixamplament de la vorera. Els carrers de perfil vehicular 
lent allotjaran fàcilment l’aparcament d’autocars o vehicles privats sense destorbar 
la normal circulació.   
 
L’ampliació de la Escola es preveurà quan sigui possible en horitzontal a 
continuació dels programes principals (infantil i/o primària) per la tipologia del 
sistema constructiu. 
 
 


