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CODI I DIDÀCTICA DE L’ESPAI - EL PASSADÍS COM A AULA
S’entén com a un dels trets més importants de la funció d’aquest centre, l’aprenentatge de l’espai i l’exercici i desenvolupa-

ment dels sentits, a banda del reforç que s’hi dóna a l’ensenyament adquirit als centres educatius convencionals. 

I doncs el projecte proposa usar els espais comuns i de passadís com a “aula”, oferint un codi basat en l’ús múltiple i simul-

tani dels diferents sentits permetent a la vegada:

-orientar-se en l’espai de l’escola i guiar-se fins al punt desitjat,

-entrenar i desenvolupar la percepció, oferint l’espai complexitat en el seu desenvolupament formal. 

S’organitza el recorregut en una cadena de vestíbuls que aglutinen els accessos a les aules i connecten el passadís amb els 

patis, que a la vegada continuen el seu camí cap al gran pati central. Aquests espais també volen fer-se servits com a espai 

de relació com a un “pati” a l’interior, molt útil en mesos freds.

MURS QUE ES TOQUEN I SOSTRES QUE S’ESCOLTEN
Així és com es singularitzen els elements constructius i arquitectònics del projecte, separant de manera clara el que 

són:

-murs i terres,

-sostre. 

Els murs es projecten per a ser tocats i acompanyen al moviment. Treballen amb el sentit del tacte. Els materials són càlids, 

tots derivats de la fusta. A més en algunes d’aquestes parets s’hi podrà penjar material escolar, tàctil, afegint-se així a la idea 

d’espai comú com a aula, de l’ús del passadís com a espai de relació i activitat, no només de circulació.

De la mateixa manera els paviments també són per ser tocats, però amb el bastó. Seran de formigó polit, ratllats per les 

juntes de retracció, modulant-se d’acord al moviment del recorregut. 

El sostre en canvi, treballarà amb l’acústica, amb el sentit de l’oïda, creixent o aixafant l’espai per tal de crear diferències 

clares i mostrar sempre la direcció cap a l’exterior, cap al pati. Simultàniament, el sostre permet l’entrada del sol a l’edifici, 

volent portar la calor del raig cap a l’espai interior, per explicar també cap a on es troba l’exterior. Sempre treballant en la 

simultaneïtat d’estímuls a l’individu, enriquint la seva percepció alhora que desenvolupant-la.
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