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USUARI COM A CENTRE
Plantejar tres necessitats bàsiques per al 
desenvolupament complet de l’usuari dins l’edifici: 
la recepció de llum adequada, la flexibilitat de canvi 
d’ús del seu entorn i la possibilitat de relacionar-
se amb altres usuaris. Donar resposta a aquestes 
demandes servint-se de diferents elements físics 
plantejats al projecte: les dimensions i posicions de 
les obertures a façana, la distribució del programa 
i els diferents espais connectors i forma global de 
l’edificació.

PLANS TRANSPIRABLES
Diferents plataformes que conviden a 
interactuar amb l’espai a diferent ritme.

CREU
Espais comunicats mitjançant uns 
recorreguts centrals que s’expandeixen 
en forma de creu cap a l’exterior.

MÒDUL
Treballant a partir del mòdul per 
regularitzar l’edifici i plantejar, des d’un 
principi, la compatibilitat dimensional 
entre els diferents elements de la 
construcció.

MUNTATGE
Un procés més àgil de construcció que 
dóna més garanties de les prestacions 
dels materials.

CONNEXIONS
Crear, i donar la possibilitat de crear, 
espais d’interrelació a diferents escales 
per al desenvolupament de les habilitats 
academicosocials dels usuaris.
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Element de mobiliari

Brooke Point High School, Virginia

Drury University, Misuri
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Alvarado Junior High School, Texas

Anàlisi                                                    
entorn urbà                                                    entorn educAtiu                                                   
En un primer pla urbanístic, el solar comprenia en la seva 
totalitat una parcel·la localitzada a l’illa delimitada pel 
carrer d’Espronceda, al nord-est; pel carrer de Pallars, a 
sud-est; pel carrer de Lope de Vega, al sud-oest; i pel camí 
Antic de València, al nord-oest, on la parcel·la fa front. 
Més tard, es modificaren les dimensions de la parcel·la 
per incloure’n una d’ús residencial de 14 m d’amplada 
que separa el terreny final del carrer d’Espronceda.
Els sòls, objecte de regulació en aquest Pla Especial 
Urbanístic, estan ubicats en plena trama consolidada 
del barri del Poblenou. Els elements de l’entorn pròxim 
a destacar són: per la seva importància estructural, 
l’Avinguda Diagonal; i per la seva relació directa amb 
l’emplaçament, els Jardins de Santa Teresa de Calcuta.

Buit i ple

- Afavoriment de la segregació.
- Paper passiu de l’alumne.
- Burocràcia, l’alumne s’ha d’adaptar al sistema.
- Aprenentatge conductista, estímul-resposta (Parlov i 
Skiner).

- Afavoriment de la integració.
- Paper actiu de l’alumne.
- Adhocràcia, el sistema s’adapta a l’alumne
- Aprenentatge constructivista, coneixements 
pleestablerts.
- Treball amb fitxes que emmascara un sistema tradicional 
(Piaget).

Circulacions

Zones verdes i equipaments d’interès

Iniciatives a Catalunya

- Afavoriment de la inclusió.
- Paper actiu del mestre i l’alumne.
- Aprenentatge col·lectiu.
- Adquisició de competències socials.
- Aprenentatge per descobriment.
- Afavorir el treball per projectes.
- Socioconstructivisme (Vygotsky): Aprendre a través 
del diàleg i utilitzar les experiències de l’alumnat per a 
construïr coneixement.
- Aules flexibles, adaptables als requeriments de cada 
activitat.
- Espais d’interrelació i interacció.
- Afavorir la participació d’agents externs a l’aula.
- Possibilitat de creació d’espais de mostra de la tasca 
docent i discent (significativitat social).

VOLUM
1.-Caixa paral·lela a façanes veïnes.
2.-Eix connector espai públic-interior d’illa.
3.-Joc d’alçades amb el volum de caixa.
4.-Inserció dels plans transpirables.
5.-Perforació per l’entrada zenital de llum natural.


