
2. SEGONA PART

A. Jacobsen. Munkegaard School. Gentofte, 1954-56       Emplaçament, equipaments i aules
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EQUIPAMENTS I LÍMITS 

METODOLOGIA

En un segon estadi del projecte es consideren els mecanismes d’agregació cel·lular que poden enllaçar 
les unitats habitables amb espais comuns de relació i socialització, i amb altres espais de més enverga-
dura. El sistema ha de permetre la incorporació de peces arquitectòniques amb programes que gestio-
nin usos comunitaris entesos com una extensió de l’habitabilitat privada cap a l’espai públic. Aquestes 
peces poden ser morfològicament assimilables al sistema global que ordena les unitats o poden adqui-
rir una forma singular, de manera que requereixin articular-se en nous enllaços. En aquesta etapa del 
treball, el sistema dissenyat es veu obligat a definir els seus límits. És el moment en què tot el conjunt 
s’ubica en un lloc concret, sotmetent-se a variacions parcials en funció dels requeriments del medi 
on s’insereix. El conjunt d’unitats, sistemes d’enllaç i peces singulars ha d’ajustar de manera flexible 
les seves regles de creixement per adequar-se als límits del solar, a les variacions topogràfiques, a les 
orientacions solars, a la normativa vigent i als canvis mediambientals. Els patrons adoptats han d’oferir 
el joc suficient per tal de permetre canvis i deformacions sense posar en crisi la seva estructura interna.

En aquesta segona part del curs, l’exercici permet incorporar en el sistema projectat peces de més en-
vergadura, amb un programa públic. A través del disseny de mecanismes d’enllaç específics, aquests 
equipaments entren en contacte amb les unitats habitables que es repeteixen. Aquestes peces més 
grans poden relacionar-se amb el sistema des de la seva integració i deformació, o bé d’una manera to-
talment autònoma. Els límits imposats pel solar, les dades de l’emplaçament, la orientació, la topogra-
fia, o la relació amb els edificis veïns i amb la ciutat, son els detonants que fan que el sistema projectat 
en la primera part del curs de forma conceptual i des de l’interior, pugui ser deformat o transformat per 
tal d’adaptar-se als nous condicionants.

Les lliçons teòriques d’aquest capítol ofereixen diversos exemples d’edificis escolars que mostren 
diferents maneres d’enllaçar un sistema d’agrupació d’aules amb un conjunt de peces de major volum 
i envergadura. Al mateix temps analitzen com una agrupació d’unitats semblants que es repeteix de 
manera regular té la capacitat d’adaptar-se als requeriments d’un emplaçament concret. 

Els espais anomenats intermitjos com els porxos, les galeries o els patis, juguen un paper fonamental 
en aquestes transicions, tant a nivell projectual com tecnològic. La lliçó de tecnologia insisteix en la im-
portàcia d’incorporar uns espais intermitjos adequats a les característiques del lloc, per tal de resoldre 
amb un mínim de despeses energètiques els temes de confort i control climàtic i lumínic del edifici. 

És en aquest moment del curs que es facilita la informació dels tres o quatre solars on es treballarà. 
Cada alumne té la possibilitat de probar-ne més d’un, per tal d’escollir finalment el més adequat al 
disseny del seu propi sistema. 

Els emplaçaments de l’edició del Tap G del quadrimestre de Tardor 2009-2010, s’ubiquen a Manresa, 
en quatre solars diferents previstos per ús de CEIP per l’Ajuntament. Tres d’ells es troben situats a la 
perifèria de la ciutat i el quart en una zona on la trama urbana està més consolidada. En l’edició del 
Tap G del quadrimestre de Primavera 2009-2010, els emplaçaments estan situats a Barcelona, a la 
zona del 22@, en tres illes de l’Eixample unides per l’eix comú del carrer Pallars. Els solars, qualificats 
d’equipament, es caracteritzen per la seva complexa geometria i per la presència de preexistències 
industrials o d’habitatges col.lectius de finals del XIX i principis del XX. 



LLIÇÓ 2.1.                                                      Sílvia Musquera
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0. Aldo Rossi. Escola a Fagnano, 1972



SISTEMES DE CREIXEMENT I PECES SINGULARS                                                       

La lliçó anàlitza diversos exemples 
d’edificis escolars on s’observen 
diferents maneres de relacionar 
l’agrupació d’aules amb les peces 
de major tamany , els edificis d’ús 
comú com el vestíbul, el menjador 
o el gimnàs.

La relació entre els sistemes de 
creixement i les peces singulars a 
les escoles tenen moltes possibles 
versions que hem agrupat en cinc 
apartats per tal de sistematitzar-
les:

1. Peces singulars envoltades pel 
sistema de creixement de les aules 
formant patis, o grans vestíbuls 
amb diversos usos.

2. Peces singulars absorbides pel 
propi sistema de creixement linial 
de manera que el deforma en plan-
ta i volum per tal de permetre les 
activitats comunes.

3. Peces singulars unides al siste-
ma de creixement, amb una forma i 
volumetria independent.

4. Peces singulars absorbides pel 
sistema de creixement bidireccio-
nal adaptant-se en planta a les lleis 
del sistema però deformant-lo en 
secció.

5. Peces singulars encaixades 
aprofitant desnivells de la topogra-
fia que obliga a  sistemes de creixe-
ment en pendent. La seva ubicació 
permet utilitzar-ne la coberta com 
espai comú de l’escola.

6. Vestíbuls, passadissos  i espais 
polivalents.
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1. Corrales i Molezún. Grup Escola Herrera del Pisuerga

2. I. Viñas i Llebot. Escola Salvador Espriu. St. Feliu de Llobregat



PECES SINGULARS ENVOLTADES PEL SISTEMA
1. Agrupacions al voltant d’un pati

3. Alfred Roth. Kuwait Kindergarten. Kuwait, 1971-72

4. G.B.Alison & Peter Smithson. Escola Hunstanton, 1950-54

5. H.Hertzberger. Koperwiek Primary School. Ventlo, 1995-97
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PECES SINGULARS ABSORBIDES I UNIDES PEL SISTEMA
2. Agrupacions lineals

6. Kaija i Heikki Siren. Escola Kauklahti. Finlàndia, 1958

7. Arne Jacobsen. Escola Munkegard. Gentofte, 1951

8. Alison & Peter Smithson. Concurs Escola Wokingham. Berkshire, 1958
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PECES SINGULARS UNIDES AL SISTEMA
3. Agrupacions en pinta i espina

9. Ernst May. Escola Bonheimer Hang. Frankfurt, 1928

11. Hans Scharoun. Geschwisterschule. Lünen, 1955-62

10. Aldo Rossi. Escola Fagnano, 1972
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PECES SINGULARS ABSORBIDES PEL SISTEMA
4. Agrupacions en trama bi-direccional

12. G.Schnegel. Escola Manheim. Friedrichsfeld, 1962

13. Arne Jacobsen. Escola Munkegard. Gentofte, 1951

14. J. M. Martorell, MBM Arq. C.P.  Granollers, 1980
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PECES SINGULARS I TOPOGRAFIA
5. Agrupacions en pendent

15. Alfred Roth. Riethof Primary School. Zurich, 1961-63

16. Escola Engelberg, 1962

17. Santi Vives. CEIP del Mar. Vilassar de Mar, 1980
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SISTEMES D’ENLLAÇ
6. Vestibuls, passadissos i espais polivalents

18. J. Goday. Escoles Ramón Llull i Pere Vila. Barcelona, 1919

19. Alfred Roth. Riethof Primary School. Zurich, 1961-63

20. J. A. Coderch. CEIP Joan Miró. Barcelona,1980



0. Bruno Munari, Escultures articulades adaptables a límits diversos

LLIÇÓ 2.2.                                    Magda Mària
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ELS LÍMITS DEL SISTEMA                                                                                                

La forma específica de una planta o un animal está determinada no sólo por los genes del organismo 
(…) sino por la interacción entre la constitución genética y el medio ambiente. Un determinado gen no 
controla un rasgo específico, sino una reacción específica a un medio ambiente específico.

Edmund W. SINNOT (1963)

Els sistemes infinits de generació d’unitats agregatives organitzats a partir de patrons interns de crei-
xement han de poder definir els seus límits. Aquest fet determinarà la seva condició morfològica final.

La lliçó desplega una sèrie de casos en els què el sistema d’agrupació d’unitats es veu obligat a ajustar 
les seves lleis de creixement degut a l’existència d’uns límits determinats. La topografia, el perímetre 
del solar, les preexistències històriques o paisatgístiques, el context urbà o rural, la normativa, els con-
dicionants estructurals i constructius, el medi ambient o la cultura del lloc, són factors que contribuiran 
a redreçar l’estratègia de creixement i definiran la forma final del projecte. 
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1. Vista aèria d’un conjunt d’edificacions a Florida, 2010
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TOPOGRAFIA

En el cas de l’adaptació del sistema a la 
topografia, una estratègia és mantenir 
l’autonomia formal dels volums respec-
te el pendent. La contrària consisteix en 
adaptar-se, dipositant les unitats sobre el 
terreny de manera esglaonada. Una acti-
tud intermèdia, és aquella segons la qual 
l’arquitectura i el terreny negocien estra-
tègicament el seu encaix, modificant-se 
mútuament.

3. Edward Curtis. Alaska Nine Indian Homes 

2. Rafael de la Hoz. Colegio Teresianas. Alicante, 1969
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PARCEL.LARI

En resposta als límits imposats per la 
geometria de la parcel.la, el creixement 
de les unitats pot continuar fins als ex-
trems, retallant aquelles parts que topen 
amb les fronteres; establir una estratègia 
d’adaptació, deformant o dissenyant 
especialment les peces de les vores del 
solar; o negociar la relació entre buits i 
plens en funció d’altres necessitats. I el 
mateix es pot afirmar en el cas de la con-
vivència d’un sistema amb un edifici o un 
entorn històrics.

4. Alfons Soldevila. Escola Jungfrau. 
Badalona, 2004

5. Corrales y Molezún. Centro Segunda Enseñanza Herrera de 
Pisuerga. Palencia, 1954-56
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PARCEL.LA I TOPOGRAFIA

L’adaptació del sistema d’agrupació a uns límits 
imposats per una topografia amb fort pendent i, al 
mateix temps, a una parcel·la irregular, requereix 
maniobrar amb habilitat, oferint solucions diferents, 
específiques i complexes.

6. Lampreave-Montenegro. Guarderia. Jaén 7. Josep Llinàs. Escola Pit Roig. Barcelona, 1997-2001
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MATERIALS I RECURSOS

La resposta arquitectònica dels conjunts als lí-
mits materials i de recursos, aprofitant de manera 
intel·ligent les energies naturals i els materials lo-
cals, contribueix a estalviar despeses i a harmonit-
zar l’arquitectura i el lloc.

8. J.G. Germán. Escuela infantil. Majadahonda, 2008



LLIÇÓ 2.3.                              Helena Coch

0. Eduardo Navadijos. Col·legi Mirabal, 2007-2008
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ESPAIS INTERMITJOS                                                    

La arquitectura nos sorprende con espacios que no son totalmente interiores ni exteriores. Si repre-
sentamos el espacio interior de color negro y el exterior blanco, hay multitud de espacios grises, que 
no podríamos calificar como ambiente interior propiamente dicho, pero tampoco los podríamos definir 
como ambiente exterior. Los espacios intermedios participan de las virtudes de los dos ambientes, y 
continuamente entremezclan sus características, dándoles unas condiciones de confort que los hacen 
especialmente agradables.

La constante relación interior-exterior da lugar a arquitecturas lúdicas que presentan características 
cambiantes a lo largo del día y de las estaciones, pudiendo crear ambientes extraordinariamente intro-
vertidos sin por ello estar aislados del mundo. Asimismo construyen espacios extrovertidos que invitan 
a la calma y al estudio, a desarrollar las habilidades propias y a relacionarse con el mundo y con los 
demás habitantes del lugar.

1. Le Corbusier. Convento de La Tourette. 1961. Recorrido exterior y recorrido por la galería interior
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Primeras civilizaciones Oriente y Occidente

Renacimiento y Barroco

Industrialismo Movimento Moderno

LA PRESENCIA DE LOS ESPACIOS INTERMEDIOS

Los espacios intermedios que aparecen a lo largo de la historia, no son fruto de un momento, ya que 
los encontramos en vestigios arquitectónicos y en edificios actuales. Su constante presencia nos 
sorprende también en latitudes y climas insólitos, a pesar de su pervivencia en climas similares al 
nuestro. El clima mediterráneo ofrece largos periodos en que las condiciones ambientales, con ligeras 
modificaciones, son las más adecuadas para la mayoría de actividades. Aprovechar este hecho gracias 
a la capacidad de la arquitectura de ofrecer estas ligeras modificaciones sin gran esfuerzo, pueden dar 
una calidad ambiental a la arquitectura que va más allá de la pura funcionalidad, sin renunciar a ella.

La mejor sorpresa que nos deparan estos espacios intermedios es su capacidad para aumentar el 
rango de confort aceptado por el usuario, a pesar de estar en condiciones que, seguramente sin este 
aporte de sensaciones variables, no cumplirían con lo establecido. El ser humano es un animal que 
sólo percibe los cambios y su percepción de confort está muy relacionada con la variabilidad de las 
condiciones ambientales. Los espacios intermedios aportan una variabilidad controlada al espacio 
interior y a sí mismos, que los hacen particularmente adaptables a estas circunstancias.

2. Distintos tipos de espacios intermedios en períodos de la historia. El patio, el vestíbulo, la torre, el pórtico, la 
galería acristalada o el balcón. Aparecen y desaparecen en distintos lugares de la geografía, en tipos de arquitec-
tura doméstica o representativa, en tipologías diversas y a distintas escalas. Su supervivencia asombra.

Medioevo
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EL PATIO 

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…” A.Machado

El patio de juegos es, tanto como el aula, el lugar de la enseñanza. La escuela se estructura en torno a 
patios, grandes, unitarios y majestuosos, o pequeños patios relacionados con el aula; todos ellos tie-
nen una voluntad de permitir la agrupación y la comunicación. El incesante ritmo de orden y desorden 
que conforma la educación del niño, se ve favorecido por la presencia de estos espacios intermedios 
que pueden proteger de la lluvia, del sol, o de los demás. Incluso cuando la escuela no tiene patio, de 
forma claramente establecida, la agrupación de niños al salir del aula los busca de una forma intuitiva.

3. Hans Scharoun. Geschwisterschule. Lünen, 1955-62
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Todos recordamos los patios de nuestra infancia y, entre ellos, acostumbra a tener un lugar destacado 
el patio de la escuela, donde se descubren tantas cosas como en el aula, porque son una prolongación 
de ella. La arquitectura debe de ser consciente de este hecho y debe tratarlos con el mismo cuidado e 
intencionalidad que los demás espacios de enseñanza.

Los espacios intermedios relacionados directamente con el aula y con el exterior, son un mundo aún 
protegido, pero con un espíritu de libertad implícito. Estos espacios deben estar preparados para 
proteger de las inclemencias exteriores tanto como para disfrutar las bonanzas del entorno. Deben de 
procurar crear un entorno controlado y benéfico, aun cuando la escuela se halle en situaciones que 
no sean idílicas.

Este lugar de comunicación puede hallarse en exteriores controlados, pero en determinados casos y 
climas también puede crearse en espacios singulares del edifico, con condiciones de aire, luz o dis-
posición, distintas a las aulas. En cualquier caso deben percibirse como algo ambientalmente distinto. 

4. Roldán & Berengué. CEIP L’Agulla. El Catllar, 2003
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EL VESTÍBULO: LA TRANSICIÓN

Abandonar la protección familiar para adentrarse en un mundo donde se aprende a mostrar una per-
sonalidad propia es una transición importante, una experiencia que realizada diariamente genera una 
dinámica en el carácter del niño. La puerta de la escuela, el umbral que se cruza diariamente, es un 
símbolo importante que no hay que menospreciar. Será el mismo lugar que, al cruzarlo en sentido 
contrario, lo devuelva al mundo que se había abandonado horas antes y que, a los ojos del niño, per-
manece inmutable, como si nada pudiera ocurrir mientras él no está. 

La transición que se produce en este gran espacio, a caballo entre el interior y el exterior, entre la es-
cuela y la familia, crea una secuencia importante y le da este carácter reversible, de calcetín, que no 
todos los vestíbulos tienen. Espacio heterodoxo donde pueden simultanearse lo escolar y lo familiar, 
donde los dos mundos tienen puntos de conexión, a veces peligrosos.

La arquitectura no puede olvidar la multitud de expectativas que se crean en este lugar a la hora de 
diseñarlo. La variedad de usuarios y en diversos estados emocionales, piden un espacio protegido y 
libre a la vez. Que resguarde a los que esperan la salida de los niños, que permita ver y ser visto pero 
a la vez proteja la intimidad. No puede plantearse como sólo un espacio de paso, sin más. Multitud de 
emociones se tejen en es este lugar que pide un ambiente propicio (acústico, térmico, lumínico, etc.) 
para sus múltiples fines. Un umbral reversible, con todas las dificultades que esto conlleva.

5. Giuseppe Terragni. Parvulario Sant’Elia, 1934-36
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EMPLAÇAMENTS MANRESA

1

2

3

4



89

Àmbit Sector Concòrdia  Nord

Camí de Joncadella cantonada c. Callús, 1

Àmbit Sector Santa Clara

c. Nou de Santa Clara cantonada Oleguer Miró

1 2

3 4

Àmbit Sector Concòrdia  Sud

Camí de Joncadella cantonada c. Callús, 1

Àmbit Mossèn Vall

c. Mossèn Vall, 20 / c. Muralla de St. Francesc
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2. EQUIPAMENTS I LÍMITS. EMPLAÇAMENTS MANRESA. SELECCIÓ PROJECTES ALUMNES
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L’edifici s’organitza a partir d’un cos principal on es concentren tots els 
equipaments i en el que es connecten les dues branques que contenen 
les aules. El conjunt defineix un gran pati exterior envoltat pel propi edifici.
La topografia juga un paper important en la relació entre les dues branques 
que, a dos nivells diferents, contenen les aules d’infantil i de primària.

La implantació del sistema de creixement dóna resposta a un solar de 
forma irregular, situant les peces de major volum de manera estratègica en 
el perímetre de l’emplaçament, donant façana als carrers que el delimiten, 
i ocupant la cantonada. D’aquesta manera s’allibera part de l’espai central 
de l’illa, per ús del pati de l’escola.

El sistema de creixement colonitza el solar en funció de les dues tipologies 
d’aules. Les aules de primària es situen en el perímetre al voltant del pati 
central. Les aules d’infantil s’ubiquen a la meitat nord del terreny, definint 
un pati propi a una cota més elevada. Els espai comuns es situen entre els 
dos sistemes de creixement que es troben a diferent cota, connectant-los.

El sistema de creixement lineal aprofita el pendent del solar adaptant-se a 
la topografía. Es situen els espais comuns al llarg d’un eix que enllaça les 
tires d’aules de forma perpendicular. A través d’aquest eix s’accedeix i es 
recorre transversalment l’edifici, i s’acaba amb una peça de major volum 
que conté el gimnàs. 

Els edificis d’ús públic es situen en una posició central en forma de xar-
nera, delimitant un espai triangular per on es produeix l’entrada principal 
que, alhora, connecta els dos sistemes de creixement emprats, el d’infantil 
i el de primària. Els dos grups d’aules es col•loquen segons les dues di-
reccions que marquen la topografía i els límits del solar: el carrer i el parc.

Les aules s’agrupen en dues barres que delimiten un gran espai central, 
el pati de l’escola. Els espais comuns es situen propers a l’entrada con-
nectant les dues barres. La barra situada a la cota superior, prenent més 
fondària, conté aules, espais de connexió i peces de major envergadura, 
situant el gimnàs al final del recorregut. 

Albert Garcia. TAP VII
 

Elena Peñalta. TAP VII

Elisa Ferrando. TAP VII

Núria Bonavila. TAP VIII

Carles Moral. TAP VII

Alexandra Morales. TAP IX



CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A MANRESA                                      Albert García TAP VII

Emplaçament 1
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CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A MANRESA                                      Elena Peñalta TAP VII
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Emplaçament 3
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CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A MANRESA                                      Elisa FerrandoTAP VII  
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Emplaçament 3
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CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A MANRESA                                    Núria Bonavila TAP VIII
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Emplaçament 4
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CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A MANRESA                                       Carles Moral TAP VII
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Emplaçament 4
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CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A MANRESA                                Alexandra Morales TAP IX
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Emplaçament 4
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EMPLAÇAMENTS BARCELONA 22@

1

2

3
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Carrer Badajoz / Carrer Pujades
3

Carrer Ciutat de Granada / Carrer Pallars
2

Carrer Almogàvers / Carrer Pallars

1
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2. EQUIPAMENTS I LÍMITS. EMPLAÇAMENTS BARCELONA. SELECCIÓ PROJECTES ALUMNES
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L’edifici es concentra a la meitat Sud del solar, reservant la resta per la pis-
ta. Les edificacions, agrupacions lineals d’aules, es col•loquen en el perí-
metre en forma de “U” donant resposta a les mitgeres i alliberant un gran 
espai central, el pati de l’escola. Les peces de major envergadura queden 
absorbides dins el sistema de creixement de les aules, situant-se en planta 
baixa, relacionades directament amb el pati. El gimnàs es col•loca a cavall 
entre els dos espais buits de l’escola, el pati i la pista, resolent el canvi de 
cota que hi ha entre els dos carrers.

El sistema de creixement colonitza tot el solar, alliberant un gran espai 
central on hi ha la pista i el pati de l’escola. L’ordre geomètric del sistema 
es deforma per adaptar-se als límits de l’emplaçament a l’interior de l’illa. 
Els espais de major envergadura es col•loquen a una banda de l’eix que 
recorre transversalment tot l’edifici, donant resposta a la mitgera Oest i, a 
la vegada, ocupant els espais que tenen formes irregulars.

El projecte dóna resposta a l’emplaçament amb un sistema de creixement 
bidireccional que intercala patis amb espais construïts. L’edifici es situa 
ocupant l’espai central del solar, flanquejat per la pista i pel cos que conté 
les peces de major envergadura i l’entrada principal. La proposta aprofita 
el desnivell entre els dos extrems del solar amb un edifici de planta baixa 
i planta primera.

El programa de l’escola ocupa tot el perímetre del solar, reservant l’espai 
de l’interior d’illa pel pati i la pista. 
El sistema de creixement lineal de les aules es diferencia de les peces de 
major envergadura tant per la seva volumetria com per la seva posició dins 
el solar. Tots ells, però, es situen donant façana al carrer i al pati.
La zona de les aules, encarada al Sud, es resol amb cobertes a dues 
aigües, recordant l’arquitectura industrial que havia colonitzat amb ante-
rioritat l’interior d’illa.

El sistema de creixement lineal configura un edifici en forma de L, amb 
façana al carrer Pujades i desenvolupat al llarg de la mitgera Oest fins al 
carrer Pallars. Les peces singulars es situen a la planta baixa del conjunt, 
enllaçades per un gran porxo que, des de l’entrada principal, recorre tot el 
perímetre interior, al voltant d’un gran pati, fins enllaçar amb la nau existent 
que es rehabilita com a gimnàs. Es respecta la xemeneia d’una antiga 
fàbrica que fa de contrapunt al mig del pati de l’escola.

La proposta parteix d’adossar-se a les mitgeres que delimiten el solar, 
dividint el programa escolar en els dos extrems, concentrant les aules a la 
zona Sud mentre que la biblioteca i el gimnàs flanquejen el pati per l’extrem 
Nord. El sistema de creixement lineal de les aules es trenca en tres cossos 
que donen resposta a les mitgeres i, alhora, permeten la doble orientació 
del conjunt.

Edurne Arrondo. TAP VII

Ester Bayo. TAP VII

Natalia Alesina. TAP VIII

Mar Aragonés. TAP X 

Sergio Joya. TAP VIII

Joan Sáez. TAP VIII
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