
1. PRIMERA PART

A. Jacobsen, Munkegaard School. Gentofte, 1954-56       Interior de l’aula
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UNITAT I SISTEMA 

METODOLOGIA

El curs s’inicia amb el disseny interior d’una unitat espacial habitable que ofereix una resposta formal 
i constructiva a les necessitats existencials d’una persona o d’un grup. La unitat bàsica neix a partir 
de l’interior perquè ha de ser el testimoni construït de la quotidianitat, emparant les activitats que 
l’acompanyen. Simultàniament, l’alumne va creant un sistema d’agregació d’unitats espacials habita-
bles que permet un hipotètic creixement infinit. Preveient-ho, s’han de projectar les unitats perquè es 
puguin annexionar, de manera que entrin a formar part d’un sistema complex on, a més de la conside-
ració dels paràmetres interiors, s’han de dissenyar els mecanismes d’enllaç, connexió i comunicació. 
D’aquestes estratègies establertes des d’uns patrons que tenen la capacitat de generar el creixement 
de les unitats, ha de sorgir l’ordre global del projecte.

Les lliçons de Projectes que s’imparteixen durant aquesta primera part, estableixen unes categories 
teòriques que permeten l’anàlisi dels diversos casos d’estudi. Ens ofereixen un ventall d’exemples 
d’arquitectura escolar del passat i del present, que mostren diversos tipus d’aules i diferents possibi-
litats d’agrupació que permeten formar un sistema de creixement complex. La lliçó de Tecnologia ens 
introdueix en el terme quantitat d’arquitectura, que dóna peu a reflexionar sobre la responsabilitat que, 
com a arquitectes, tenim en el moment de plantejar certes propostes que es relacionen amb el medi, 
sense que això suposi una pèrdua en la qualitat arquitectònica final.

L’exercici proposat en aquesta primera part del curs consisteix en projectar, des de l’interior, dues uni-
tats espacials habitables, l’aula infantil i l’aula de primària, que permetin una repetició i una agrupació 
sistemàtiques, per mitjà de mecanismes d’enllaç específics que ho facin possible. Els diferents pro-
grames de les aules infantils i de primària tenen característiques funcionals diferents. Les dues unitats 
matrius consten d’una superfície d’uns 25 m2, però les aules infantils contenen un bany i una aula 
exterior, mentre que les de primària comparteixen de dos en dos un espai de reforç. 
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LLIÇÓ 1.1.                                                      Magda Mària          

0. William W. Caudill. Requeriment d’espai a l’aula per diferents activitats



ON ENSENYAR, ON APRENDRE, ON HABITAR                                                   

L’arquitectura escolar porta a terme 
una important transformació en les 
seves estratègies de formalització i 
construcció per donar resposta als 
canvis pedagògics sorgits durant 
les primeres dècades del segle XX. 

L’objectiu és que els embolcalls de 
les pràctiques pedagògiques ofe-
reixin les millors condicions perquè 
es puguin assolir els processos 
educatius que es realitzen en el seu 
interior. 

En aquests nous models educatius 
adquireixen gran importància, a 
més de la pròpia aula, els àmbits 
que acullen activitats en grups re-
duïts o manualitats, els lavabos, 
l’accés, el vestíbul, l’aula exterior 
i el pati. 

La morfologia de les aules, per 
tant, esdevé el resultat de la volun-
tat d’acollir en un sol espai articu-
lat, activitats molt diverses. 

Tot i així, les tradicionals aules 
‘vuitcentistes’, contenidors qua-
drats o rectangulars, mostren com 
a contrapartida unes qualitats de 
flexibilitat i canvi d’usos que, de 
ben segur, l’excessiva especialitza-
ció dels espais de les aules fruït de 
l’ensenyament ‘actiu’, han perdut. 

Aquesta lliçó repassa, de manera 
esquemàtica, les relacions que, 
al llarg del temps, s’estableixen 
entre la metodologia pedagògica i 
l’arquitectura de les aules.

1. William W. Caudill. Activitats pedagògiques i espai necessari, 1954
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L’AULA GLOBAL

La reunió en un mateix àmbit de 
nens i nenes d’edats diferents que, 
simultàniament, realitzen activitats 
diverses sota la supervisió del 
mestre, és un model present a les 
societats occidentals des de temps 
immemorials. Tot i els desavantat-
ges, l’intercanvi de coneixements i 
la sociabilització entre els alumnes, 
fa que aquest model sigui recuperat 
per alguns dels principals pedagogs 
de l’ensenyament actiu de principis 
del segle XX. L’arquitectura que en 
resulta, es concreta en un ampli 
ventall d’espais d’una gran riquesa
i complexitat.

2. Abraham Bosse. Le maistre d’escole, 1638

3. Finmere School. Oxfordshire, 1958 
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L’AULA CONVENCIONAL

De proporció quadrada o rectan-
gular, l’aula convencional es troba 
direccionada cap a la pissarra i 
disposa de pupitres arrenglerats 
i tarima pel professor. A finals del 
XIX i principis del XX, els fines-
trals es situen a gran alçària per 
no distreure l’atenció dels nens, 
però a partir del Moviment Modern 
les obertures baixen a l’alçada de 
la vista per tal d’afavorir la rela-
ció amb l’exterior i l’entrada de la 
llum. El conjunt d’aules conven-
cionals acostumen a organitzar-se 
al voltant d’un claustre, de manera 
semblant a un convent, o s’alineen 
de forma seriada al llarg de blocs 
laminars.

6. André Luçart. Grup escolar Karl Marx. Villejuif, 1930

5. Robert Doisneau. Le beau désordre

4. Aula convencional, escoles    
franceses, 1952
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L’AULA A L’AIRE LLIURE

La Open Air School sorgeix a conse-
qüència de la política d’higienisme 
i salubritat de les primeres dècades 
del segle passat a Europa. Les con-
dicions físiques i espacials de les 
aules es fonamenten en el màxim 
contacte amb l’exterior i en la vo-
luntat d’aconseguir un ensenya-
ment amb una estreta vinculació 
amb la naturalesa. Les aules disso-
len els murs tectònics de les velles 
escoles vuitcentistes i es conver-
teixen en màquines perfectes per 
el progrés, la salubritat i el futur. A 
Catalunya van ser pioneres l’Escola 
del Mar i l’Escola de la Muntanya. 

7. Open Air School. Suresnes, 1925

9. Classe a l’aire lliure, principi segle 8. Open Air School. Suresnes, 1925. Planta aula tipus

10. J. Goday. Helioteràpia a la terrassa.
Torre dels Frares, Barcelona, 1932
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L’AULA AMPLIABLE

L’obertura dels paraments a terras-
ses i jardins també és compatible 
amb la possibilitat de transforma-
ció de les aules en àmbits de més 
envergadura, per tal de compartir 
activitats o canviar la utilització 
del espai. Per mitjà de panells co-
rredissos o plegables, un conjunt 
d’aules pot esdevenir un gran men-
jador, una sala d’actes o un teatre. 
Però aquesta possibilitat d’obertura 
de l’espai també pot afavorir el tre-
ball en petits grups, la relació més 
directe amb passadissos i lavabos, 
o la inclusió en les aules dels es-
pais comuns de l’escola.

12. H. Herztberger. Monchy School. Arnhem, 2004-2007

11. G.Terragni. Parvulari Sant’Elia, 1936
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L’AULA AUTÒNOMA

En alguns models d’ensenyament 
resulta fonamental que totes les 
activitats que realitzen els nens 
d’una mateixa edat durant la jor-
nada escolar es portin a terme en 
un mateix àmbit. Aquest fet evoca 
la calidesa de l’ambient familiar i 
incentiva els hàbits dels nens du-
rant els àpats i el temps de lleure. 
La conclusió d’aquesta política és 
que cada classe ha d’esdevenir 
una unitat independent i comple-
ta. L’aula autònoma, per tant, està 
dotada de tots els serveis i equi-
paments necessaris per a què 
aquest model pedagògic pugui ser 
possible. A excepció dels locals 
comuns, disposa d’espai de tre-
ball col·lectiu i individual, de zona 
de manualitats, de menjador-ofice, 
de lavabos, vestidor, terrassa, jardí 
i hort.

14. Borough Arch. Bolton School, 195313. E. Saarinen. Crow Island School. Winnetka, 1940
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L’AULA ARTICULADA

La pedagogia moderna i 
l’ensenyança activa es troben es-
tretament vinculades amb el canvi 
de l’organització interna de les 
aules i amb la relació que aques-
tes estableixen amb els espais co-
muns de l’escola i amb l’exterior. 
L’arquitectura escolar ‘activa’ sor-
geix des de dins de l’aula, trencant 
els límits ortogonals canònics de 
les aules convencionals i cercant 
les millors condicions lumíniques, 
acústiques, materials i organitzati-
ves. Una sèrie d’espais articulats 
identifiquen les activitats portades 
a terme al llarg de la jornada, re-
colzant l’establiment dels hàbits 
dels nens. L’espai-classe conviu 
amb els àmbits de treball personal 
i en grup, amb l’aula de reforç de 
l’aprenentatge, amb el magatzem, 
els lavabos, la zona de descans, el 
vestíbul, el porxo i el pati.

16. H. Herztberger. Montessori School. Apollo School, 2004-0715. H. Scharoun. Geschwisterschule. 
Lünen, 1955-62
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0. Sistema Gratik, 1962



AULES, AGRUPACIÓ I SOCIALITZACIÓ                                                                              

L’arquitectura escolar organitza el seu 
programa basant-se, en bona mida, en la 
repetició d’una sèrie d’unitats espacials 
semblants: les aules. 

Per sistematitzar la repetició d’unitats 
s’utilitzen matrius de creixement infinit, 
que tenen la capacitat de modular, de 
manera expansiva i cohesiva, l’equilibri 
entre els espais interiors de les aules, els 
àmbits de transició i els patis exteriors. 

Aquests sistemes de creixement il·limitat 
despleguen un ampli ventall de mane-
res d’articulació i d’interessants formes 
d’addicció que són compartits, entre 
d’altres, amb disciplines artesanals i ar-
tístiques, així com també amb la natura 
i amb l’estructura interna de la matèria. 

En tots aquests sistemes és fonamental 
l’establiment de patrons que assoleixin, 
en el cas de l’arquitectura escolar, la 
complexitat interna dels diferents espais 
de l’aula i, al mateix temps, incorporin 
en el seu disseny, els mecanismes que 
han de possibilitar la seva reproducció 
seriada. 

1. Aldo van Eyck. Models de creixement extensiu, 1962
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PATRONS I GEOMETRIA DEL MUNTATGE

Els mecanismes que utilitzen tant 
l’arquitectura com les diverses discipli-
nes artístiques o la natura per formalit-
zar les seves parts constituents i, sobre  
elles, poder créixer, són deutors de la 
geometria.

La geometria dels elements va intrínseca-
ment unida a la geometria del muntatge i 
això comporta la presència d’un patró i 
d’un sistema. 

El sistema d’agrupació d’unitats, defi-
nit com un conjunt de regles, principis 
i mesures que permeten la presència 
d’una llei interna que les ordena, actua 
mitjançant mecanismes tals com la si-
metria, la reflexió, la juxtaposició, la rota-
ció o el desplaçament. La seva aplicació 
en la reproducció de patrons permet una 
varietat infinita de combinacions for-
mals que contribueixen a la resolució de 
l’agrupació de les unitats.

2. Operacions de reproducció de formes en el pla
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3. Piet Bloom. Noah Arch Amsterdam, 1962

4. Gryorgi Kepes. Estructura interna dels cristalls
5. Douhamel du Monceau. Sistema 
de permutació  rajoles bicolors, 1722
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CREIXEMENT LINEAL
Barres, pintes i espines

Per mitjà de la translació o de la reflexió, la repe-
tició de la unitat-aula es produeix al llarg d’un eix 
o en ambdós costats del mateix.

L’accés a les classes es duu a terme a través de 
corredors, d’espais comuns de major enverga-
dura o de plataformes que donen servei a dues 
aules.

6. Richard Neutra. Corona School. Los Angeles, 1936

7. Schaad & Lauch. Matt School. Lucerna, 1952-53

8. Carles Fochs. Escola a Sitges, 1982

9. Eero Saarinen. Crow Island School, 1940
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En els sistemes de creixement unidireccional la 
reproducció de les unitats ve pautada, com en un 
pentagrama, per bandes horitzontals que endre-
cen els volums edificats i els espais lliures 

La retícula és l’estructura que sustenta el crei-
xement bidireccional de les aules, permetent la 
coexistència de múltiples i particulars situacions, 
mantenint intacte, al mateix temps, la llei universal 
que la genera.

ISOMETRIES
Suports uni i bidireccionals

10. Hermann Herzberger. Escola primària amb patis 11. J.M. Martorelll i MBM. Escola a Granollers, 1980

12. A. Jacobsen. Munkegaard Sch. Gentofte, 1954-56
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CREIXEMENT HEXAGONAL

15. J. M. de Ribot, J. M. Pla. Col·legi de maristes. 
Girona, 1972

16. Hans Scharoun. Marl Drewer Schule, 1960-71

La trama hexagonal és utilitzada per la natura per 
establir estratègies d’estalvi de material, doncs 
les superfícies de contacte entre els cossos, tant 
en el pla com en l’espai, són sempre les míni-
mes.

La geometria específica de la forma hexagonal 
serveix de base a propostes arquitectòniques 
dotades de tres eixos direccionals, permetent 
prismes de diferents dimensions que formen un 
sistema extensiu flexible, donant peu a patis i au-
les de diferents mesures.

13. Candilis, Josic, Woods. La trama, 1954

14. Aldo van Eyck. Open Air School. Amsterdam, 1955
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MALLES ESPACIALS I ESTRATÈGIES DE BUIDAT 

18. Candilis, Josic, Woods. Universitat lliure de 
Berlín, 1965

19. DNA. Escola a Mongolia, 2008

20. Nieto i Sobejano. Centre Escola de creació artística, 
2006

17. Candilis, Josic, Woods. Centre artesanal a 
Sevres, 1962

L’estructura compositiva es desenvolupa   
sobre una o diverses retícules que teixeixen 
una estructura isotròpica complexa, porosa 
i no jerarquitzada en la qual, els àmbits inte-
riors tancats conviuen de manera equitativa 
tant amb els buits com amb els sistemes de 
mobilitat del conjunt.
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LLIÇÓ 1.3.                                                  Pablo Garrido

0. Tezuka Architects. Fuji Kindergarten, Tokio, 2006



CANTIDAD DE ARQUITECTURA                                                                                    

Los edificios no son otra cosa que la respuesta material a un problema arquitectónico en el que se de-
ben satisfacer una serie de requerimientos de uso, habitabilidad, representatividad, etc. ¿Qué cantidad 
de recursos es necesaria para resolver este problema?

La responsabilidad del arquitecto contemporáneo impone una eficiente gestión de estos recursos, ya 
no sólo económicos, sino en cuanto a los materiales, la energía, el agua o el territorio.

35

1. Campo de refugiados en el Tibet y escuela en Amsterdam
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REDUCIR

El tamaño de la construcción constituye un primer parámetro para estimar la cantidad de recursos a 
emplear. Factores como el nivel de riqueza o el entorno climático influirán en el tamaño de los espacios 
interiores en los que se debe desarrollar la actividad docente. Mientras el ratio de superficie ronda los 7 
m2 por alumno para la escuela pública en Catalunya, en países como Suiza llega a ser de 20 a 25 m2, 
el triple de cantidad de arquitectura para dar respuesta al mismo problema

3. RGA Arquitectes. Escola Thau. Sant Cugat del Vallès, 2002

2. Arkitema. Hellerup Skole. Gentofte, Copenhagen, 2002



INTENSIDAD AMBIENTAL

Gran parte de los recursos a emplear dependen del volumen espacial del edificio y de la intensidad con 
la que debe ser resuelto: acondicionamiento climático, lumínico, equipamiento de servicios, etc. Mo-
dular adecuadamente los diferentes ambientes con diferentes grados de exigencia e intensidad puede 
ser una estrategia para reducir el balance final sin mermar la cantidad o calidad arquitectónica. Todo lo 
contrario, incorporar diferentes condiciones ambientales puede aportar, especialmente en el caso de 
un uso educativo, una valiosa percepción directa del paso de las estaciones, las horas del día o incluso 
contribuir a una mayor toma de conciencia del problema medioambiental.
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5. Jourda Architects. Academia en Herne. Alemania, 1994 

4. Alsop Architects. Fawood Children’s Centre. Harlsden. Londres, 2005



INTENSIDAD MATERIAL

Las diferentes partes del edificio también pueden ser materializadas mediante sistemas que modulen 
los recursos de una manera adecuada a su carácter concreto. Así, por ejemplo, no parece lógico resol-
ver las divisorias interiores mediante impositivos sistemas de alto impacto relativo y poca capacidad 
de transformación. Facilitar una vida útil prolongada del edificio significa mejorar la eficiencia final en la 
gestión de los recursos. Para ello, es útil prever una cierta transformación en sus condiciones de uso 
y compartimentación espacial y trabajar con distribuciones flexibles resueltas con sistemas construc-
tivos adecuados para los diferentes grados de vida útil relativa.
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7. Herman Hetzberger. Estudios de distribuciones y vistas interiores. De Salamander, Arnhem, 2004-2007

6. Valerio Olgiati. Escuela en Paspels. Suiza, 1998



9. Frencken Schol Arquitekten. Kindercluster Voorn. Utrecht, Holanda, 2001

APROVECHAMIENTO Y SUPERPOSICIÓN DE USOS

El programa de una escuela no incluye sólo la actividad docente directa, sino un gran número de 
actividades lúdicas y recreativas complementarias, muchas veces espontáneas, que enriquecen y dan 
sentido al edificio como marco vital para el desarrollo de los alumnos como personas. Generar arqui-
tectura “de más” o intentar dar forma específica a estos programas inconcretos puede ser una acción 
poco eficiente. Configurar los espacios ya disponibles como marcos flexibles, capaces de acoger más 
usos que el programa funcional inicial, puede ser una estrategia mucho más eficaz e interesante. No se 
trata de gastar muchos más recursos, sino de dar mayores posibilidades de uso a los ya disponibles.
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8. AGS Architekten. Mobiliario para actividades de grupo (Witte de With) y área de relajación en  la escuela ROC 
Aventus. Heerlen, Holanda
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1. UNITAT I SISTEMA. SELECCIÓ PROJECTES ALUMNES

L’aula es projecta a partir d’un cos central rectangular i tres cossos més 
addicionats, un d’ells el bany.
Hi ha una recerca de l’especialització de les activitats a l’interior, l’entrada, 
l’espai central i la zona de descans, alhora que s’ofereixen diferents possi-
bilitats de relació amb l’exterior. Es proposa un patró de dues aules que, en 
el cas infantil, comparteixen un pati i, en el cas de primària, comparteixen 
una aula de reforç generant un sistema de creixement que s’estén de for-
ma bidireccional.

L’aula parteix d’una forma rectangular que, mitjançant petites deforma-
cions, facilita diferents activitats en el seu interior. El patró de repetició es 
composa de sis aules amb banys i un espai comú al voltant d’un pati. Les 
aules es relacionen per parelles formant una “L” i comparteixen un bany 
i un porxo que s’utilitza també com entrada. El sistema de creixement és 
bidireccional.

Les aules tenen una forma exterior tant per l’ús infantil com de primària. 
El pati juga un paper molt important en la definició volumètrica final de 
les dues unitats. El sistema de creixement és bidireccional. A partir d’un 
lliscament acaba formant un sistema similar a la configuració de les es-
cates d’un peix.

La proposta planteja una forma única per les dues aules, que es diferen-
cien entre sí per la posició del bany, en el cas d’infantil, i per l’aula de 
reforç que, en el cas de primària, té un paper d’enllaç entre dues unitats. 
El sistema de creixement forma una xarxa bidireccional d’aula i pati amb 
la incorporació dels mecanismes d’enllaç, els passadissos que, seguint 
dues direccions, permetran l’extensió il·limitada dels sistema.

Les aules d’infantil i de primària tenen la mateixa forma exterior però con-
tenen diversos usos al seu interior. L’espai del bany a l’aula infantil es 
correspon amb l’espai de reforç a l’aula de primària. Les diferències entre 
les aules es troben en la seva relació amb el pati, directament vinculat a les 
aules infantils gràcies a la situació d’aquestes en planta baixa. El sistema 
de creixement lineal forma una xarxa bidireccional que pot extendre’s en 
alçada posant l’accent en la secció.

L’aula és l’espai delimitat per un mur en forma de U que abraça el pati en 
el cas infantil o l’aula de refoç en el cas de primària. El patró de repetició 
s’encaixa dins una forma rectangular, contenint dues aules d’infantil 
amb els seus patis que, a partir d’una doble simetria, permetent crear un 
sistema de creixement. Mitjançant un lliscament s’allibera visualment el 
pati per una cantonada.

Sergi Alguacil. TAP X 
 

Xavier Pérez. TAP IX

Rubén Sesé. TAP X

Alexandra Morales. TAP IX

Andrea Nadal. TAP X

Eduard Alvarez. TAP IX
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El patró inicial consta de dos quadrats: una aula i un pati . L’aula d’infantil, 
a més, afegeix un rectangle, el bany. Aquest sistema de creixement ofereix 
la possibilitat d’obtenir molts patrons diversos a partir d’una unitat molt 
simple que també admet múltiples usos en el seu interior. La repetició 
en totes direccions respon a aquesta riquesa de combinatòria, oferint un 
ventall de solucions molt ampli.

L’aula, de forma rectangular, forma part d’un patró complex que conté 
dues aules amb pati propi que comparteixen el bany a infantil i l’aula de 
reforç a primària . El sistema de creixement és bidireccional, un conjunt 
d’aules i patis que amb dos jerarquies d’espais de circulació i d’accés a 
les aules aconsegueix un espai interior molt ric.

Les aules tenen una geometria rectangular que permet configurar un patró 
de quatre unitats que, en forma d’esvàstica, s’ordenen al voltant d’un pati. 
El patró està format per dues aules d’infantil i dues de primària. El siste-
ma de creixement és bidireccional formant una malla. S’intercalen patis 
d’accés a les aules amb patis privats cada quatre unitats.

El patró proposat està format per dues aules unides per una peça que 
comparteixen. Té una forma i dimensions iguals per les dues tipologies, 
diferenciant-se per l’ús d’aquest espai, que en el cas d’infantil és el bany i 
la sortida a l’exterior i en el cas de primària l’aula de reforç. El tractament 
de l’aula infantil és molt suggerent. Conté diversos espais interiors per 
activitats diferents. El sistema de creixement és lineal i la secció juga un 
paper important en el tractament de les cobertes que a través de l’entrada 
de llum, qualifica l’espai interior.

Les dues aules d’infantil i de primària tenen una forma i geometria totalment 
diferents. L’aula infantil permet una especialització d’usos en el seu interior 
que es reflexa en la forma exterior. El sistema de creixement és en diagonal 
i es genera a partir d’un desplaçament entre les unitats configurant espais 
exteriors independents per cada aula. En la zona de primària es parteix d’un 
patró format per dues aules i l’espai de reforç, amb un sistema de creixe-
ment lineal que intercala espais construïts amb patis i porxos.

Les dues aules es projecten a partir de la colonització d’un recinte delimitat 
per un mateix embolcall. Alhora, aquestes aules seran totalment diferents 
segons la relació entre l’espai ocupat i el restant dels patis. El sistema de 
creixement permet extendre’s en múltiples direccions, mitjançant la repe-
tició de patrons formats per dues aules que comparteixen un embolcall 
comú.

Pedro Moyà. TAP VII 
 

Natàlia Alesina. TAP VIII

Edurne Arrondo. TAP VII

Genís Plassa. TAP VII

Íngrid Valero. TAP VII

Juan Carlos Giraldo. TAP VIII
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54



55



AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A BARCELONA 22@                           Natalia Alesina TAP VIII

56



57



AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A BARCELONA 22@                           Edurne Arrondo TAP VII

58



59



AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A BARCELONA 22@                               Genís Plassa TAP VII

60



61



AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A BARCELONA 22@                                   Ingrid Valero TAP VII
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