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IMPLANTACIÓ AL SOLAR, RELACIÓ AMB L' ENTORN
CONCEPTE

El solar es troba en un punt fronteris entre dos ambients, l’urbà al nord-est, i el natural al sud-oest. L’edifici i els espais lliures
que confereixin la escola, hauran de gestionar aquesta transició, donant continuïtat tant al parc com a la ciutat  i aprofitant
les característiques positives i minimitzant les negatives de cada d'ells.

Es proposa colonitzar el solar perimetralment, ajustant-se al  límit, per que sigui el propi edifici el que assumeixi, a traves
dels seus tancaments, la  relació amb cada un dels ambients. Buscant les vistes, la relació amb el parc i la bona orientació
a traves de les transparències i els tancaments lleugers. Protegint alhora el centre i els seus espai lliures exteriors del
ambient del carrer i de la vista directa dels vianants, però sense aïllar l' escola de la ciutat, conservant una relació mes
indirecte donada per la diferencia de cota.

REQUISITS I COLOCACIÓ  DELS PAQUETS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
- Situar tot el programa en una sola planta.
- Que les aules i l' aula polivalent estiguin

orientades a sud i directament relacionades amb
un espai exterior.

- Zonificar per edats tan espais interiors com
exteriors, per motius de control i seguretat.

- Possible utilització de l’aula polivalent i els
equipament sense la necessitat de obrir la resta
de la escola.

- Control visual des de el vestíbul dels espais
comuns de l’ escola (zona de accés exterior, patis
i sala polivalent)

- Hi ha de haver de zona porxada amplia per
protegir els nens del sol i de la pluja.

- Accés secundari a la zona de cuina i neteja per el
personal, carregar i descarregar i recollida de
escombraries.

ESTRATEGIA

Aprofitarem els espais amb superfícies mes grans,
(unint l' aula polivalent mes el vestíbul) a traves de
transparències i porxos per trencar la continuïtat del
edifici, fer un buidat en els punts de contacte amb el
parc y la ciutat per tal de que no sigui un tot compacte,
una muralla que no deixa entra res de fora. Sinó un
element  permeable que es relaciona amb el entorn.
Esglaonant l'edifici en dos nivells, i inclinant les
cobertes aconseguim, a mes d'adaptar-lo a la topografia
del solar, reduir la sensació d claustre tancat,
minimitzar ombres i  establir continuïtat  visuals a traves
de les obertures.

Vestíbul / sala polivalent
Zona personal intern

Aules 2-3 anys
Aules 1-2 anys

Aules 0-1 any
Emmagatzematge i
manteniment

Zonificació
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