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Els lavabos que donen servei a l’espai de tallers d’entorn rural de la formatgeria i el lavabo per als infants de l’escola 
s’unifiquen en un sol volum. 

La seva col·locació i orientació és estratègica per tal d’assegurar les visuals des de l’escola i vertebrar l’espai exterior de 
tal manera que aquests tres cosssos l’abracin. El fet de distanciar els banys de la formatgeria genera un camí en aquest 

espai exterior que permet generar recorreguts entre els espais exteriors . 
La materialització dels lavabos es realitza amb els mateixos elements locals que la nova construcció de l’escola.

dipòsit d’aprofitament d’aigües 
per a abastir l’ús dels lavabos

pavimentació interior 
reutilitzant els cairons 
del molí de la codina

pavimentació exterior 
de sauló compactat per 
permetre l’accessibilitat 
als lavabos

L’aigua recollida en les cobertes es canalitza a 
partir d’un recorregut de graves que ressegueix 
el perímetre de les tanques de les cabres.

En aquest canal s’hi col·loca una làmina 
impermeable per conduir l’aigua fins a un punt 
final on es filtra al terreny i d’aquesta manera no 
s’enfanga ni es compromet l’espai exterior més 
proper a les edificacions.
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piques exteriors 
reaprofitant un 
abeurador existent

lavabos 
per als 
nens/es

futura llar d’infants

S’aprofita la disponibilitat dels palets gratuïts per a 
l’estructura dels lavabos. Aquests palets són els mateixos que 

s’utilitzen en la construcció de l’aula. 

Amb la combinació de palets sencers i mitjos palets, es 
configuren els tres lavabos. Els palets s’eleven del terreny amb 

unes estaces de fusta que deixen un marge inferior obert i 
alinien els palets amb la tarima de l’aula.

xapa d’acer

tela

wc 
nens/es

wc 
accessible

Es cobreix l’espai amb un acabat de xapa d’acer, igual que 
en la formatgeria. Les portes són construïdes amb palets a 

excepció del lavabo de nens/es que és una cortina per facilitar-
ne l’ús des de l’escola. 

Es cobreixen els palets amb una tela en el pla exterior (la 
mateixa membrana que s’utilitza com a acabat de l’aula) per tal 

de donar privacitat a l’interior. La tela no cobreix la totalitat 
dels palets sinó que manté un marge inferior i superior que 

remarca el caràcter exterior dels lavabos.
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