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Residència d'estudiants S. ÚtilS. ÚtilEscola d'arts i Oficis

Magatzems                                     767,90 m²
Sales de màquines                         187,52 m²
Vestuaris                                           90,23 m²
Banys                                              209,80 m²
Cuina Office                                      80,75 m²
Laboratori                                          80,75 m²
Secretaria/ Consergeria                    69,72 m²
Departaments Despatxos               134,64 m²
Nuclis Verticals                                135,00 m²

Aules Teòriques                               211,00 m²
Biblioteca                                         127,80 m²
Sala d'actes                                     177,00 m²
Aules pràctiques                              211,00 m²
Aula d'informàtica                            111,70 m²
Escales                                              47,00 m²
Passera                                           123,11 m²

Passos                                          1.079,74 m²
Gimnàs                                            824,56 m²
Sala exposicions permanents         233,40 m²
Hall                                                  112,00 m²
Bar                                                  128,10 m²

Total S. Útil                           5657,52 m²

Magatzem                               345,55 m²
Bogaderia                                 21,00 m²
Sales de màquines                   71,22 m²
Passadissos                           144,16 m²
Nuclis Verticals                       389,90 m²
Despatx                                    16,65 m²
Recepció Sala Espera           104,00 m²
Habitacions                            286,80 m²
Banys                                     371,20 m²
Cuina                                       19,46 m²
Menjador                                 86,64 m²
Sala de Lectura                       64,17 m²
Filmoteca                                 39,81 m²

Sup. de nova construcció 
a l'interior de la fàbrica          1.510,98 m²

Sup. Construida existent       3.142,56 m²

Sup. Construida
Cos exterior                           3.464,95 m²

Total S. Útil                   1960,56 m²
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Transformació i Ampliació de Fàbrica Tèxtil en Escola d'Arts i Oficis, i Residència

Esc.: 1/1.500P5 Definició dels elements, Programa

Planta Soterrani Planta Tercera Conceptes Previs

Planta Baixa Planta Quarta

Quadre de superfíciesPlanta Primera

Planta Segona

Planta Cinquena

Seccions

La idea d'ubicar en aquesta fàbrica una Escola d'Arts i oficis s'origina per el fet de que 
existeixen alguns mòduls de grau superior relacionats amb el tèxtil que encara 
no tenen plaça en cap Escola de Catalunya, a més de l'interés que suposa el fet de 
situar-los dins d'una antiga fàbrica tèxtil. 
Es pensa en l'ubicació de sis mòduls de les línies de Texits artístics i de Tèxtil, confecció 
i pell. Això suposa un total de 180 alumnes per cada torn, per tant un total de 360 alumnes

En quant a l'estratègia de distribució dels elements es pensa en situar tots els serveis 
com els vestuaris, banys, cuina i també el laboratori en el cos exterior pel 
requeriment que tenen de ventil.lació directa amb l'exterior a més que d'aquesta manera 
no embrutarem la fàbrica amb elements com baixants o ventil.lacions molt lligats a aquests 
usos.
També es situaràn els departaments i l'administració per tal d'independitzar-los 
de les activitats docents sense trencar la conexió amb aquestes tant visual com en el seu ús. 
Aquest fet també permet que puguin tenir un possible accés per l'esterior requeriment que 
demanen alguns d'aquests elements (associació d'alumnes).
Per altra banda tots aquests usos demanarien una compartimentació de la qual 
defugim a l'interior de la fàbrica per tal de no trencar la sensació espaial que ens ofereix.

En l'interior de la fàbica es pensa en situar tots aquells elements de caràcter 
docent. 
Tot i que es vol distribuir aquesta a mode de "loft" per percebre al màxim aquest espai 
diàfan que ens ofereix la construcció existent, molts d'aquests espais necessiten ser 
compartimentats per requeriments tèrmics i acústics.
Per això es disposen una sèrie de caixes o contenidors que deixen un espai únic 
residual, on tots els usos no tenen cap tipus de subdivisió física i tenen a més un caràcter 
ambigu, ja que en algunes ocasions es poden convertir en espais expositius o serveis 
per la societat (eleccions..)
L'espai es divideix en dues franjes, una amn tots els espais  que requereixen mes 
llum de nord com les aules i biblioteca, i l'altra amb els espais més públics com 
el bar, sala d'actes, hall...
L'espai on la fàbrica té menor altura esdevindrà el gimnàs.


