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funcionamentmàximes a aconseguir

de l’altra làmia

LA UNITATPARÀMETRES DE DISSENY
La unitat bàsica, la única peça completament privada de la 
residència, juga amb la seva mida reduida de 9m2  lliures, en el 
que aglutina bàsicament emmagatzematge, característica 
considerada de principal necessitat per un estudiant de 
residència, llit 1, petita taula de treball 2 i una pica 3.

Es vol aconseguir que el resident es desplaci fora del seu 
entorn privat més immediat per gaudir dels equipaments.
En primera instància i de caràcter semi-privat s’asoleix els 
banys 4 i la dutxa 5, compartits entre un màxim de quatre 
residents. També hi trobem un zona d’apropiació 6 immediata-
ment contigua a la  unitat que disposa d’accés al atri interior 7.

_Critèris d’apropiació en el funcionament de la unitat con a 
sistema.

_Treball aspectes de gradació de privacitat:

 públic_semi-públic_semi-privat_privat

_Ús de condessadors socials com a activadors del 
programa.

_Satel.litsació dels serveis en bona distància.

_El millor espai sence ús definit, espai reserva.

_Alta cohabitació.

_Ús estacional de les instal.lacions.

__Majorar el mida de les peces compartides més enllà que 
l’estricte funcionament.

__Superposar circulacions fins trobar situacions insòlites.

combinem les conclusions del context amb les unitat ideal 
desenvolupada de la teoria per aconseguir el resultat final 
tant en planta, secció com en l’emplaçament sobre la illa.
Per la unitat tipus, se li assignen els contactes durs amb 
carrer i les longituds majors
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en la sortida cap a la 
zona semi-privada 
disposem d’unes portes 
correderes que 
permeten controlar la 
relació amb el mateix. 

airejador de reixa.

en l’interior a part del 
emagatzematge i els 
element que ja em 
parlat també hi ha un 
suro amb la finalitat de 
millorar la customització 
de l’espai.
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6 Zona d’apropiació semi-privada

La galeria exterior es relaciona bidireccionalment amb els 
espais de comunicació vertical i els espais semi-públics de 
ralació d’unitats exterior, aquets, es relacionen amb els 
espais semi-públics interiors.

La cuina, 
serveix a l’espai 
semi-públic de 
relació entre els 
mòduls 
d’unitats.

7 Zona d’apropiació semi-privada en Atri

Unitat privada
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plaques fotovoltàiques_
150x100 sobre chapa 
metàl.lica perfilada.

els elements verticals 
de la galeria tenen la 
funció de protector solar 
per les orientacions del 
bloc: sud est i nord oest.

la ventilació pel forjat 
sanitari permet la 
alimetnació d’aire al atri

les circulacions interiors 
relació gruix línia 
importància de la 
mateixa.

zona semi-pública 
exterior de triple alçada

zona semi-pública 
exterior de triple alçada

zona semi-pública 
interior.

zona semi-pública 
interior.
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completa ventilació 
creuada.

cobertura de plastic acrílic trans-
parent perfilat sobre estructura de 
fusta

cobertura de 
plastic acrílic 
transparent 
perfilat sobre 
estructura de 
fusta

estiuhivern

control solar 
estacional

La coberta té la funció de protejir el 
conjunt de fusta de la pluja, sent 
ventilada y començant a aïllar al 
contacte amb la unitat

entre els 
cossos trobem 
l’Atri que a 
l’hivern acu-
mula calor i a 
l’estiu permet la 
vantilació.

bugaderia sotacuberta en els 
cossos de Pb+1

proteccions 
solars.

la circulació interior en 
Pb es desenvolupa o 
pel centre dels atris 
anat a buscar el punt de 
comunicació vertical o a 
través de les galeries.


