_PROGRAMA
ESCOLA D’ARTS I OFICIS _
El projecte consisteix en una escola de cicles formatius per a un total de 320 alumnes especialitzada en arts i oficis. A l’escola
s’hi oferiran dues especialitats, una de pintura (artística, mural, daurat i policromia) i
una d’escultura (ferro, vidre, ceràmica), i en
total hi haurà 6 grups de treball, 3 per a cadascuna de les especialitats.

ESPAI
-Aules polivalents de 20 alumnes / aula
-Aules teòriques de 20 alumnes / aula
-Espai de treball taller
-Laboratori taller
-Magatzem taller
-Biblioteca
-Sala d’actes i exposicions
-Bar-menjador-cuina

1. USOS DE L’EDIFICI_ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SISTEMA

2.EL RECORREGUT_ EIX VERTEBRADOR

SUPERFÍCIE
(x 16)
(x 8)
(x6)
(x6)
(x6)

60 m2
60 m2
180 m 2
30 m2
30 m 2

				

_960 m2
_480 m2
_1080 m 2
_180 m2
_180 m 2
_90 m 2
_210 m 2
_240 m2

ESPAI

-Administració
-Sala professorat
-Despatxos
-Instal·lacions
-Magatzems materials
-Banys
-Vestidors
-TOTAL

AXONOMÈTRICA DEL PROGRAMA

SUPERFÍCIE
			
_60 m 2
_30 m2
_60 m2
_60 m 2
_90 m 2
_60 m 2
_120 m2
_4200 M2

1. Usos i relacions del programa
Segons els usos es pot classificar en
us docent (taller, aules polivalents,
aules teòriques), usos complementaris (biblioteca, sala d’actes,...), usos
de servei (vestidors, banys, magatzems). La proposta genera un sistema agrupat en 6 mòduls on es
desenvolupa l’activitat docent i dos
caps que serveixen d’accesos i alhora és on es dur a terme tota l’activitat
complementària.

2. Les circulacions
Es proposa generar un eix de circulacions que configuri un espai principal en l’edifici, un espai social i de
trobada, amb els elements necesaris per tal que sigui una zona d’estar,
fora aules, agradable per als usuaris del centre. És per tant un espai
per estar i interrelacionar-se, no és
un passadís simplement, per això
a més a més, està dotat de punts
d’atracció visual tals com patis, per
tal de generar un recorregut agradable i confortable.

3.LA UNITAT DOCENT_ MÒDUL, REQUERIMENTS I PROGRAMA

3. Les cèl·lules docents
Pel que fa al programa docent, l’escola requereix tres tipus d’espais: els
tallers, les aules teòriques i les aules
polivalents, és per això que aquests
espais es combinen en una unitat
principal què conté tota la varietat
funcional esmentada. Aquesta és la
unitat bàsica per a que cada curs
funcioni, és per això, que com que hi
ha 6 grups a l’escola, aquesta cèl·lula es repteix fins a sis vegades per a
donar resposta a la totalitat de la demanda.

4. ELS ESPAIS COMUNS_ CAPS DEL SISTEMA
4. Els caps de l’edifici
Els mòduls extrem del sistema són
els escollits per a ubicar-hi les zones
d’usos complementaris a la docència. Aquests mòduls s’entenen com
una deconstrucció de les unitats docents, se’n desconfigura la volumetria
inicial de mòdul per tal d’adaptar-la
als nous usos i per tant als nous requeriments. A més a més aquesta volumetria permet reconèixer aquests
caps des de l’exterior de l’edifici, i així
identificar l’accès a aquest.

5. EL SISTEMA_ CONFIGURACIÓ GLOBAL
5. EL conjunt:
La proposta com a conjunt és configura a partir d’un eix vertebrador,
amb cuatre punts claus que resolen les circulacions verticals A nivell
volumètric es proposen sis mòduls
docents identificables, complementats per dos repeticions similars i
units entre ells per unes franges que
lliguen volumètricament la totalitat
dels mòduls. Finalment es busca la
relació amb els espais exteriors tant
en planta baixa com en planta cobertes mitjançant el propi recorregut.

VISTA DEL RECORREGUT_ PATIS I ESPAIS DE RELACIÓ
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