
Emmagatzematge Llar d’infants - jocs Llar d’infants - espais individuals

Durant els mesos previs a engegar la llar d’infants, l’aula pot 

utilitzar-se com a emmagatzematge de la palla, eines de treball... 

I funcionar també com a annex a la formatgeria en cas de 

necessitar espais exteriors coberts per fer tasts.

Un cop la Sara hagi engegat el projecte de la llar d’infants, l’aula 

serà un espai d’aprenentatge i lleure per a uns 8 nens i nenes. 

Relacionat amb l’espai exterior immediat.

L’aula també contempla racons on els nens/es puguin realitzar 

activitats més estàtiques i individuals. Els espais dins els marcs 

de les façanes a nord i a oest permeten l’entrada de llum natural 

i les constants visuals amb l’entorn. 

Lavabo per als nens/es:

El lavabo es situa separat de 

l’aula per evitar el contacte 

directe entre qualsevol punt 

d’aigua i la construcció amb 

palla. Tot i així, s’asseguren les 

visuals de control al wc des de 

l’interior de l’escola.

Piques dins el control 

visual de l’aula

possibilitat 

d’independitzar espais

El sistema de panells permet 

canviar-ne la materialitat i 

proporcionen una superfície 

plana per a elements com ara una 

pissarra, un suro...

36 m2 
interiors lliures

relació de l’exterior a l’interior 

de l’escola

taulers de fusta 

osb

paviment: taulers de 

fusta osb

taules de menjador

espai per a la roba

accés wc

accés principal

Nou arbre fruiter per a 

crear un racó d’ombra en 

l’exterior

Les aigües pluvials baixen 

per les cadenes de cantonada 

fins a les graves del terreny

Horts vinculats a l’activitat de la llar 

d’infants

L’escola disposa d’un espai exterior obert a les 

vistes i als boscos més propers de la finca amb la 

intenció de vincular-hi activitats. 

Aula
MArq 16 - 17   |   ETSAV

tutors: Núria Salvadó + Roger Tudó

meri mensa + aina santanach

28

Activitat

L’ample de 1,20m dels marcs permeten 

un espai per seure d’aproximadament 

60cm tant a l’interior com a l’exterior


