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Anex

Espai d’entrada/benvinguda

Aula exterior

Espai central de l’aula

He decidit fer na escola perquè crec que la dignitat de l’espai educacional és molt important el procés educatiu dels infants, l’espai ha de contribuir en la labor 
i complir les seves funcions: Un espai per aprendre, ensenyar i relacionar-se.

L’escola ha d’integrar gradualment els nens a la societat i fer-los socialment responsables sense reprimir la seva individualitat. Amb aquesta finalitat he or-
ganitzat el programa com una ciutat a petita escala que t’ajuda i t’acompanya en el procés d’adaptació a la societat real, adulta. La organització és per barris 
que corresponen als diferents grups de edat, compostos per tres cursos escolars cada un: infantil (3-5anys), plena infància (6-9anys) i infància tardana (9-
11anys). A més a més d’aquest barris tenim els espais comuns com ara el menjador, despatxos i sales de professors, biblioteca i aules especialitzades. Cada 
un d’aquests barris gaudeix de les parts següents: 3 Aules, banys, tutoria, aula de petits grups, pati, espais de lectura/trobada dels alumnes...

Així doncs s’estableix una jerarquia de privacitat i intercomunicació entre els diferents barris i espais.: L’aula (grup social més pròxim) > La franja d’edat 
(barris interns) > L’escola (espais comuns)> el barri (altres escoles). Tots aquests barris i espais estan comunicats entre si a través del que en direm carrers 
interns que com a tals són d’ús públic dins la nostra petita ciutat. Aquests passadissos, tan el central com els de cada barri, els carrers, no són merament un 
recorregut, un lloc de pas sinó que hi passen coses. S’hi creen espais de trobada, canvien d’amplada, d’il•luminació, passen a l’exterior...

PROGRAMA

INFANTIL

ESPAIS COMUNS

Nueve años en una gran casa o en una pequeña ciudad

…Consideramos inapropiado el tradicional alineamiento de las aulas, y decidimos 

utilizar un programa que definiese el flujo de actividad. Como consequencia de ello, la 

escuela se convierte en una “gran casa” y también en un “vecindario”, en una pequeña 

ciudad: la “casa” equivale a cada uno de los cursos (al que acuden cien alumnos),  y 

el vecindario esta formado por la agrupación de tres cursos consecutivos...
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SEVEN INTELLIGENCES

Linguistic intelligence _ “The word player”

Logical and mathematiques _ “The questioner”

Spatial intelligence _ “The visualizer”

Musical intelligence _ “The music lover”

Body/kinesthetic intelligence _ “The mover”

Interpersonal intelligence  _ “The socializer”

Interpersonal intelligence _ “The individual”

Esquema de la distribució 
espacial del programa

Intensitat de personesque uti-
litzaràn els diferents espais

PROGRAMA

Educacio infantil
Educacio primaria

Administracio
Altres serveis

Circulacio  
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ESCOLA CIUTAT ESCOLA 02 IDEES / E 1.10000

INFANCIA TARDANA

PLENA INFANCIA


