
Projecte: CEIP AL POBLENOU 

Aquest projecte recupera la idea inicial d’un exercici d’escola d’un TAP G cursat a l’escola 

durant el meu 8è cuadrimestre. L’exercici es basa en la implantació d’una Escola Infantil i 

Primària en un solar amb elements industrials obsolets del Poblenou. 

L’interès d’aquest projecte rau, no només en la creació d’un equipament sinó en com aquesta 

edificació amb el corresponent espai lliure que genera ajuden a re configurar un entorn Post 

industrial complex que està patint una important transformació morfològica i d’usos.  

 

LAMINA 1 – ANALISI DE L’ENTORN 

EVOLUCIÓ HISTORICA DE L’ENTORN: 

Podem veure en el següent esquema extret de plànols històrics la evolució de l’antic municipi 

de Sant Martí de Provençals. 

El primer plànol analitzat data de 1851, just abans de la redacció del Pla Cerdà i podem veure 

una gran dispersió de la edificació a causa de la activitat agrícola de l’Època. Veiem però una 

concentració a la zona del Clot i del llavors barri d’ICARIA, seguint un eix que actualment és  el 

carrer Marià Aguiló (contigu a l’actual rambla del Poblenou).  

El següent estadi serà la redacció del Pla Cerdà per ordenar el territori. El següent plànol fet a 

través dels estudis de Cerdà l’any 1858 principalment es detecten les preexistències del 

terreny. Edificacions i carrers del barri d’ICARIA i vies principals, les quals persisteixen fins avui. 

Cal destacar l’actual carrer PERE IV, que connectava Barcelona amb el nord per la costa, 

L’Avinguda ICARIA que anava des de la Barceloneta fins al cementiri de l’Est i el camí que 

connectava Barcelona amb SAN ANDRÉS DE PALOMAR (Sant Andreu) l’actual recorregut de les 

vies del tren que surten de la estació de França i enllacen amb l’actual carrer del Clot. 

Com a curiositat, el projecte de Cerdà inicialment no integrava en la malla el carrer PERE IV ni 

una part del traçat de l’actual xarxa de ferrocarril. 

En el següent plànol de 1871 podem veure com es comença a consolidar la edificació al voltant 

dels nuclis i traçats antics i del carrer PERE IV, seguint ara si, la ordenació de Cerdà. 

Al següent salt històric, a principis del segle XX coincidint amb l’activitat industrial de l’Època 

veiem com el teixit urbà s’omple d’edificacions industrials construïdes en molts casos sense 

seguir la ordenació de parcel·la proposada pel pla, ja que aquesta tipologia edificatòria 

habitualment requeria de grans volums que no s’adaptaven a la ordenació del plà Cerdà més 

enfocat a la construcció d’habitatge. 

Podem apreciar també com moltes d’aquestes edificacions mantenen una perpendicularitat al 

carrer PERE IV. Aquest fenomen es degut a la importància històrica d’aquesta via i la seva 

influència en el parcel·lari existent, fet que va deixar una petjada en la posterior reparcel·lació. 

En la parcel·la que ocupa el projecte podem trobar un exemple d’aquest fet. 



En els successius plànols podem advertir el creixement del barri colonitzant sobretot els espais 

més propers a les vies principals. 

 

SITUACIÓ ACTUAL – HABITATGE/ESPAI PUBLIC 

La situació d’aquest entorn és molt heterogènia en quant a tipologies edificatòries, usos, 

altures i profunditats edificades i espais lliures. 

Actualment el projecte es troba al barri de Sant Marti, al districte d’activitats 22@, dins d’un 

Pla de Millora Urbana anomenat sector Llull – Pujades – Ponent. 

En el següent plànol veiem marcat de color els habitatges consolidats. A primera vista veiem 

que la densitat es notablement menor que d’altres zones de Barcelona, com per exemple 

l’Eixample. Això es degut principalment a la activitat industrial de la zona. 

Dins del sector podem trobar moltes tipologies edificatòries impròpies d’altres zones de la 

ciutat com per exemple: edificacions d’habitatge en planta baixa, també gran quantitat de 

passatges. 

De color també està marcat l’espai lliure públic i privat del sector al que preveu el pla. Aquest 

sector necessita un replantejament dels seus espais lliures per adaptar-los als nous usos 

residencials i d’activitats 22@. La parcel·la del nostre projecte es veu afectada segons el pla 

per una cessió d’espais per ús públic.  

 

SITUACIÓ ACTUAL – PATRIMONI/EQUIPAMENTS  

De resultes de l’activitat industrial del sector trobem una gran quantitat d’elements amb 

caràcter històrico-artístic que el planejament obliga a conservar. En la nostra parcel·la trobem 

una xemeneia de 36m d’alçada i un edifici entre mitgeres de fàbrica de maó amb coberta 

lleugera a dues aigües recolzada sobre encavallades de fusta catalogat com a “Magatzem” que 

data de 1924 amb estil modernista. 

El planejament obliga a: 

- Manteniment de la volumetria original sense possibilitat de remuntar. 
- Restauració de les façanes: eliminació d'elements superposats no originals ( ins-
tal·lacions, rètols,...); recuperació dels forats 
arquitectònics originals; manteniment, neteja i, recuperació dels paraments ( textures, 
cromatismes, reixes,…). 
- Respectar l’estructura espacial definida pel projecte original per tal de fer inteligibles 
els espais originals. 
- Recuperació i posada en valor dels elements estructurals originals d’interès, visibles a 
l’interior. 
- El Pla corresponent desenvoluparà la integració de les mitgeres colindants amb 

l’edificació a mantenir. 

 



PLÀ ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES. 

En el plànol actual veiem per una banda els equipaments de la zona, construïts i previstos. 

També podem veure la xarxa viaria projectada per el pla especial d’infraestructures del 

Poblenou. 

Aquesta xarxa preveu dos tipus de vies, les principals, amb tres carrils de circulació i carril BUS, 

i la secundària, amb dos carrils de circulació, un carril bici i un carril per aparcament de vehicles 

en bateria. Per al cas especial del carrer PERE IV es preveu una via amb dos carrils de circulació 

de vehicles, dos per a bicicletes i tramvia. 

La parcel·la del nostre projecte es troba entre 3 vies principals, molt a prop d’una estació de 

metro i del carrer PERE IV, per lo que les comunicacions son immillorables. Per contra podem 

preveure que el soroll degut al transit serà molt intens. 

 

LAMINA 2 – ANALISI DEL SOLAR 

La parcel·la es troba en una illa delimitada pels carrers PUJADES al SUD-EST, PALARS al NORD-

OEST, el carrer GRANADA al NORD-EST i el carrer BADAJOZ al SUD-OEST. 

La parcel·la te accés a tres d’aquests carrers i està envoltada per edificació principalment 

residencial d’altures diverses, com es pot apreciar als alçats de l’entorn i a les vistes 

isomètriques. Aquesta edificació sol tenir activitat comercial o de serveis en les plantes 

inferiors i la planta baixa sol estendre’s en un pati interior que separa la nostra parcel·la de les 

façanes interiors dels habitatges. 

Les illes del voltant formen una barreja heterogènia d’habitatge i industria, amb altures 

edificatòries molt diverses com es pot apreciar per les ombres del plànol.  

Sobre la nostra parcel·la, té 5391 m2, i un desnivell mínim, entre els carrers Pallars i Pujades 

solament de 50cm el que equival a un 0,5%. Entre els carrers Granada i Badajoz el desnivell es 

de 4cm. 

El que podem trobar dins del solar escollit per al projecte són diverses parcel·les amb edificació 

en planta baixa, amb poc valor arquitectònic i de caràcter industrial. Trobem també 3 edificis 

d’habitatges d’altura planta baixa +2. 

El planejament vigent planteja una reforma interior i divideix aquest solar en dos subsectors el 

8 i el 9. El planejaments d’aquests dos sector es va dur a terme per iniciativa privada i preveia 

com podeu veure als esquemes superiors edificar els límits del solar en contacte amb el carrer 

per encabir-hi activitats 22@ cedir part de l’espai interior de la parcel·la com espai públic. 

El nostre projecte proposa canviar aquest planejament per qualificar aquest espai com 

equipament. 

 



LAMINA 3 – ANALISI DEL PROGRAMA 

En la següent làmina analitzem el programa que requereix una escola, alguns exemples 

d’escoles en espais urbans i quines possibilitats ofereix el solar escollit. 

La informació en que es basen aquestes premisses està extreta del llibre: “ Criteris de 

construcció de nous edificis per a centres docents públics” publicat per el departament 

d’educació de la Generalitat de Catalunya i el llibre: “Guia para projectar y construir escuelas 

infantiles” publicat per el Ministerio de Educación. 

Per la superfície del nostre solar la tipologia ha de ser un Centre d’Educació Infantil i primària 

d’una línia. 

 El programa dels CEIPS es componen principalment de 5 elements: 

- El programa d’infantil 

 Accés i funcionament independent del centre. 

 Preferentment situat en planta baixa 

 Aules relacionades directament amb l’exterior 

 Incidència del sol directe i protecció de soroll i fums. 

- El programa de Primària 

Relació de les aules amb el pati 

 Flexibilitat dels seus espais 

 Il·luminació indirecta, preferiblement NORD o ben protegida. 

Espais amables 

- La administració 

 Alguns espais situats en contacte amb la entrada 

Despatxos de professors en contacte amb les aules 

- Els equipaments i serveis 

 Poden desvincular-se del centre però han de ser accessibles a cobert 

 Han de poder-se utilitzar de forma independent de la resta del centre 

- L’espai exterior. 

 Ha de tenir incidència del sol, especialment a l’hivern. 

 Ha de tenir una zona coberta per a que juguin els nens en cas de pluja o sol intens. 

 Relació directa amb el carrer 

 Pista poliesportiva de 32x44m 



Els equipaments escolars son elements urbanístics importants a tenir en compte com a espais 

d’interacció dels habitants de la zona, no només complint la seva funció docent. Aixó succeeix 

sobretot en entorns amb pocs espais públics i de relació. Podem trobar diverses iniciatives per 

aprofitar aquests espais com la de ‘Patis Oberts’: 

Publicat el 10/03/2011 L'escola Ferran Sunyer del barri de Sant Antoni s'incorpora al projecte 

de Patis Oberts del programa Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit. 

A partir del 13 de març, el pati de l'escola es transformarà tots els diumenges d'11 a 14 h en un 

nou espai públic obert a la ciutadania on els infants poden participar en activitats esportives i 

d'esbarjo sota la vigilància d'un monitor. 

 

ANALISI D’EXEMPLES: 

Analitzo d’altres exemples d’escoles a l’Eixample que es troben amb el problema del soroll del 

carrer i com separar els dos programes, el resolen amb diverses estratègies: 

El CEIP Carlit per, exemple, situa l’edifici perpendicular al carrer, distanciant-se de l’edifici del 

costat per deixar una entrada directa al pati, i situa l’entrada principal a façana evitant així el 

soroll directe i situa les aules i patis d’infantil en planta baixa aixecades del nivell del pati 

general.  

El CEIP Joan Miró, d’en Coderch situa en planta baixa els equipaments com menjador, cuina i 

gimnàs per protegir les aules del soroll immediat del nivell del carrer i del pati. En les plantes 

superior situa aules donant tant al carrer com a l’interior d’illa, fet que no acaba de resoldre el 

tema del soroll. 

El CEIP auró d’en Jaume Freixa planteja un edifici compacte, amb els equipaments en planta 

baixa , i aprofitant la coberta del gimnàs situa les aules i patis d’infantil en planta primera. Per 

aïllar-se del soroll col·loca el passadís en la façana que dona al carrer. 

El CEIP Fort Pienc es un cas peculiar que situa el gimnàs en el sòtan i el menjador en planta 

baixa i les aules d’infantil també en planta baixa enfocant al carrer però separades del carrer 

Ali Bei per el pati. El pati de primària el situa en la coberta de la planta baixa. 

Una altra tipologia d’escola es el CEIP Mallorca que projecta dos edificis en forma de barra, un 

d’habitatges i l’interior l’escola. L’edifici d’habitatges actua com a barrera entre l’escola i el 

carrer. Les aules d’infantil es situen en planta primera.  

Tots aquests exemples estan situats en entorns on la densitat d’edificació es superior a la zona 

on plantegem l’edifici i per tant tendeixen a edificar en diversos nivells per aprofitar el màxim 

l’espai lliure. 

 



 

LAMINA 4 – IMPLANTACIÓ I PLANTA COBERTA 

Partim d’un solar amb un límit molt irregular, i amb edificis de certa altura. També comptem 

amb un xemeneia que hem de mantenir i una edificació fent façana al carrer Pallars. 

Per una banda, el solar te una gran franja oberta cap al Carrer Pujades, font de soroll i transit. 

Per l’altre te una entrada menor des del carrer Pallars.   

 

Proposem implantar l’edifici seguint el límit per protegir l’espai interior del carrer. 

 

- Barra 1. 

o Limita la relació del carrer amb el pati interior i actua com a filtre. 

o Acull el programa d’infantil i el menjador-cuina i instal·lacions 

- Barra 2: 

o Crea un eix que travessa el solar enmig del qual s’hi troba la xemeneia.  

o Absorbeix les irregularitats del límit del solar.  

o Integra la edificació existent . 

 

 

La intenció del projecte es que la edificació ajudi a configurar l’espai exterior de l’escola.  

Per això l'Edifici ocupa el límit irregular d'aquesta parcel·la, rodejada d'edificació residencial, 

deixant al seu interior un espai lliure fàcilment accessible per diversos punts i protegit del 

soroll i tràfic de les vies que l'envolten.  

L’escola consta de dos edificis lineals disposats perpendicularment a la intersecció dels cuals 

trobem un gran porxo on s’hi.  

El volum alineat amb el carrer Pujades, exercint de barrera entre el carrer i l'interior, trobem el 

menjador/cuina i instal·lacions, per la cara interior, donant al pati es desenvolupa el programa 

infantil.  

La barra perpendicular als carrers Pujades i Pallars s'adapta a les irregularitats del límit de la 

parcel·là i acull el programa de primària. La seva disposició creuant la parcel·la crea un eix de 

circulació que travessa el pati com si d'un passatge es tractés i integra volumètricament el 

magatzem a conservar, que tindrà la funció de gimnàs. 



 

 

LAMINA 5/6 – DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE – PLANTA BAIXA I PRIMERA 

A la planta baixa trobem els espais de caràcter més públic, com els accessos i els equipaments i 

també íntegrament el programa d’infantil. 

A l’edifici que limita amb el carrer PUJADES i actua com a barrera acústica trobem 

equipaments com: el menjador, la cuina i les instal·lacions. En aquest mateix edifici però 

orientats al pati interior trobem els espais del programa infantil al que s’accedeix, per 

descongestionar la resta d’accessos, per el xamfrà entre PUJADES I BADAJOZ . organitza els 

espais a través d’un passadís que els connecta a l’hora amb el porxo principal d’entrada. 

Aquets espais estan també units per un porxo longitudinal que travessa el pati des del carrer 

BADAJOZ fins a la entrada principal, aquest porxo permet la circulació exterior per tot el centre 

fet que succeeix sovint en aquests programes. Els espais d’infantil estan tots orientats a nord-

oest i protegits per un porxo de 3m de longitud, fet que impedeix la bona il·luminació, en 

aquest cas, com en molts altres exemples he optat per il·luminar-los zenitalment a través d’uns 

lluernaris 

En el cos que travessa longitudinalment el solar trobem el programa de primària. He decidit 

situar les aules especials en planta baixa i les aules de primària en planta primera perquè les 

activitats que es desenvolupessin al pati no molestessin el funcionament de les aules de 

primària, el fet també que en siguin menys en numero, facilita la creació d’espais coberts en 

planta baixa, com es el cas de la zona porxada davant de les pistes que connecta el pati i la 

zona de circulació de l’escola amb els vestuaris i el gimnàs. Una altra raó per situar les aules en 

planta primera es perquè al trobar-se en la planta superior tenen una millor il·luminació. En la 

entrada principal i limitant amb el carrer situo la part més publica de l’administració, que és un 

dels espais menys utilitzats de l’escola i una mica més protegit del soroll, la biblioteca.  

Com es pot veure en les seccions, el programa de primària te una única zona de circulació a 

dues alçades,  fet que ajuda a entendre l’edifici com un únic espai, aquest passadís  es troba 

seguint el límit del solar i il·luminat des de la coberta amb lluernari inclinat, permet des de la 

planta primera observar a través i veure la resta de la edificació que envolta la escola, això 

ajuda a tenir una major percepció d’espai. 

En la planta primera trobem les aules de primària en un extrem i una part més de treball de  

l’administració en l’altre. 

 


