ESCÈNCIA DE LA FORMA

ESTRUCTURA BÀSICA DE L’EDIFICI

PROGRAMA

BLOC DE PISOS TIPUS DE CIUTAT

PLANTA PRIMERA - ÀREA ACADÈMICA
- Sala d’Actes
- Aules
- Despatx de professors
- Banys
- Espai d’Estudi / Zona d’ordinadors
- Àrea tècnica - instal·lacions
- Circulacions

PLANTA BAIXA - ÀREA PÚBLICA
- Recepció/Foyer/Biblioteca
- Sala de Reunions
- Bar/Restaurant
- Cuina
- Banys
- Àrea tècnica-instal·lacions
- Circulacions

PLANTA -1 - ÀREA FÍSICA
- Gimnàs
- Consultòris
- Vestidors
- Taller
- Magatzem
- Circulacions

PLANTA -2 - ÀREA D’AIGÜES
- Zona d’Aigues
- Saunes
- Àrea tècnica - instal·lacions
- Circulacions
- Pàrquing
ROCÒDROM

BLOC DE PISOS DE NOVES CONSTRUCCIONS A MUNANYA
- Adaptació de la coberta
- Sòcol de pedra

PLANTA PRIMERA - ÀREA ACADÈMICA

Finestres Superficials
buscar visuals, mantenint la compacticitat
Finestrals
Que permeten la connexió
amb
el territori de
manera més
directe

Petits Balcons
Petites sortides protegides per l’estructura i la
pròpia pell de l’edifici
Sòcol
Adaptació al terreny
i fragmentació del volum
PROPOSTA
- Volum compacte
- Adaptat climàticament

PLANTA BAIXA - ÀREA PÚBLICA

Amb la inclinació de la façana no
només aconseguim un tret estètic i de
compacticitat, sino que, a la vegada,
es generen diferents sensacions al seu
interior. Ens podem trobar amb tot tipus d’habitacions, la clàssica a la part
del sòcol o en connexió amb la coberta, o simplement amb uns espais
irregulars com els que es mostren a
l’última figura.

PLANTA -1 - ÀREA FÍSICA

L’edifici preten plasmar les sensacions
que et dóna una cabana perduda enmig del bosc, la comoditat, la relació
amb el territori que l’envolta i sobretot
la petita escala en la que et trobes.
És mitjançant la inclinació de les façanes, que aconseguim tenir una consciencia de la part de l’edifici on estem,
la que juntament amb les dimensions
ajustades que ens dóna l’estructura
de pòrtics, fan que cada habitació es
converteixi en una petita cabana, i tot
i estar dins d’un gran edifici poguem
estar confortables i en un espai de treball i entrenament inmillorable, totalment en connexió amb l’exterior.
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