C.R.A.I Campus Metropolità de SANT CUGAT DEL VALLÈS
El C.R.A.I, és un Centre de Recerca, Autoaprenentatge i Investigació, un equipament
públic, propietat i administrat per la Universitat Politècnica de Catalunya. El seu ús
però, podrà esdevenir també per a persones alienes a la mateixa universitat.
El CRAI configurarà un nou model de biblioteca universitària preparada per afrontar
els canvis actuals i futurs del món de l'aprenentatge i poder convertir-se en un
trampolí important de la pròpia universitat per conseguir amb éxit les transformacions
que s'han de començar a realitzar abans del 2010, dintre dels reptes del "Nou Espai
Europeu d'Educació Superior".
És fonamental per a donar suport a aquest nou model docent, basat en la innovació i
la millora de la qüalitat de l'aprenentatge, integrant una nova concepció i organització
dels serveis de la universitat.
Ha d'implementar-se desprès de l'anàlisi dels diferents serveis de la universitat o d'un
determinat campus. No esgota ni elimina altres models actuals ni de futur, sinó que
pot conviure amb altres biblioteques d'escola, facultat o departament, que no han de
quedar al marge, ans al contrari, han de poder integrar-se en aquesta nova dinàmica
per treballar conjuntament. Aquest fet, pot resultar també molt important i enriquidor
tan per al bibliotecari, com per als altres professionals de la universitat, que poden
veure en el CRAI, la peça clau pel desenvolupament de nous projectes.

PREMISES BÀSIQUES
à El programa funcional s'organitza en base a 4 àrees, A, B, C, i D, que configuren
espais en els quals conviuen persones i documents.
à L'existència d'un únic punt de control d'accés/sortida (al marge de les sortides

d'emergència). Tots els espais del CRAI estan integrats dins del sistema antifurt, de
forma que es permet la lliure circulació dels usuaris i documents en el conjunt de l'edifici.
à L'alternància de serveis i zones que generin soroll, amb altres que precisin silenci i

quietud. La utilització massiva per part d'alumnes i professors dels nous serveis que
ofereix, pot generar un alt nombre d'usuaris que simultàniament accedeixen i utilitzin les
instal·lacions. Per tot això, el control del soroll, configura una part important del projecte.
à La connexió inalàmbrica a la xarxa s'extén a la totalitat de la superfície del CRAI, donat

que la majoria d'alumnes i professors treballen amb el seu portàtil. És molt important que
les connexions elèctriques siguin suficients per a garantitzar l'ús del portàtil a totes les
zones de consulta, estudi o treball.
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Imatges de CRAI visitats (Londres)

Espai d'accés i acollida
Espai de notícies/anuncis
Espai d'exposicions / Hall

ÀREA "A" = Tota l'àrea es desplega a partir del punt únic d'accés/sortida amb pantalles antifurt. A
partir d'aquest punt l'accés és lliure a totes les dependències.

Mostrador principal

ÀREA "B" = En aquesta àrea s'agrupen les publicacions periòdiques, les col·leccions especials i les
zones destinades a prestar serveis a professors o alumnes en assessorament a la investigació.

Espai de treball intern (públic)

ÀREA "C" = Aquí s'han agrupat aquells espais destinats a integrar informació i tecnologia, per
afavorir l'aprenentatge dels alumnes i prestar ajuda a l'el·laboració de treballs de curs, així com
assistir als professors en la producció i edició de materials digitals de tot tipus.

Sala de màquines (p.baixa)

ÀREA "D" = En aquesta altre àrea, s'han disposat aquells espais i serveis que no mantenen una
relació funcional preferent amb altres del CRAI,i que per tant poden ubicar-se de forma
independent o integrada en alguna de les àrees anteriors.

P.Baixa

LES 4 ÀREES
àCom ja hem dit, el programa funcional del CRAI està organitzat en base a quatre àrees,
A, B, C, i D, que configuren espais d'ús i treball en els quals conviuen usuaris, documents,
equipament i personal.
Aquesta organització en zones, no condiciona la seva ubicació dins de l'espai del CRAI.
L'objectiu d'establir aquestes, és remarcar les dependències funcionals que existeixen en
els serveis que s'inclouen a cada una, i per tant també, la seva necessitat de proximitat
física i inter-relació.

Espai de treball intern (privat)

Manteniment

Lavabos Hall/Sala Actes
Sala del conferenciant
Sala d'Actes
Foyer Sala d'Actes
Zona de descans
Zona descans terrassa coberta
Zona descans terrassa
descoberta

Espai d'accés

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT

Sala de màquines Sala d'actes

Mostrador principal

Nucli comunicacions verticals i
recorreguts

Manteniment

Lavabos CRAI

Area A
Àrea "A" = 1.300 m²

Espai de treball intern

Biblioteca (Espai de
prestatgeries)

Biblioteca (prestatgeries)

CRAI
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL
(A + B + C + D) = 3.200 m²

Espai material
Neteja/Manteniment

Arxiu / Consulta

Mediateca

Mediateca

Arxiu / Consulta

Punt d'assitència i
assessorament

Espai estudi individual

Hemeroteca
Taller Multimèdia

TOTAL SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA = 3.500 m²

Espai d'impressions

Punt d'assistència i assessorament

Àrea "B" = 800 m²

Hemeroteca

Reprografia/Encuadernació
Espai treball en grup

Espai consulta/treball investigadors
Zona d'estudi individual

AREES

Espai Informació especialitzada

Area B
Area C
Area D

Investigació
Espai consulta/treball
investigació

Area C
Àrea "C" = 300 m²

Taller multimèdia

Espai informació especialitzada

Aula polivalent

Sales de reunió

Recorregut/Comunicació vertical/WC

Aula polivalent
Espai exterior de
descans/lectura

* Llegenda Imatges CRAI (Londres)

Espai treball en grup

1.-Learning Resources Centre de London School Economics,
Norman Foster
2.-Learning Resources Centre, Lane College Campus
3.-Biblioteca
4.-Learning Resources Centre, Havilland Campus
5.-Biblioteca,Two sharp ideas
6.-Learning Resources Centre, University of Hertsfordhire

Area D

Reprografia

Espai plantes aromàtiques
Espai plàques solars (CISOL)

Àrea "D" = 800 m²

Zona de descans

Zona de descans

Espai lliure per consruccions
temporals (OPTATIVES)

Sala d'Actes

Sala de màquines (coberta)
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