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01. Coberta

La nova coberta, de vidre, ens permet habilitar el pati 
central i ampliar l’escola amb nous espais. A més, ens 
permet solucionar els problemes de circulació de l’edi-
fici, millorar les seves condicions climàtiques sense 
empitjorar-ne la il.luminació,i col.locar-hi les aules 
necessàries. Amb tot això aconseguim una atmòsfera par-
ticular que afavoreix en l’aprenentatge dels nens.

02. Estructura

Per a sostenir la nova coberta, és necessària una nova 
estructura que s’ajusti a l’edifici existent. La seva 
forma posa en valor el nou espai central i, a més, també 
respon a criteris tècnics i de control tèrmic.    

03. Circulació. Passeres i ascensor.

Les noves passeres ens permeten que la circulació trans-
versal ja no sigui a través de les aules. Però no nomes 
les entenem com un lloc de pas, sinó que són un element 
de suport on exposar els treballs i els projectes de 
l’escola. Per tant, es converteixen en un nou espai per  
compartir i aprendre. 
Col.locar un ascensor és una de les necessitats bà-
siques de l’escola. A part de facilitar la mobilitat, 
també es preten que aquest potencïi el nou espai cen-
tral i l’entrada de l’edifici. 

04. Aules. Sortida posterior.

Les aules necessàries les col.loquem al tester poste-
rior de l’escola. D’aquesta manera desvinculem la sor-
tida posterior directament a la via de tren i ens obrim 
directament al pati i amb vistes a Collserola. 

05. Grades

Entenem l’espai central com un espai ampli, obert, 
flexible i com una extenció de les aules.El disseny de 
les grades ens permet generar zones de lectura, de joc, 
de treballs en grup, de petits racons introspectius i 
de concentració i zones de major moviment i expanció.   

06. Obertures

A les aules on intervenim, ens obrim a façana per acon-
seguir més iluminació a l’espai central interior i 
generar visuals cap al pati. Aquestes obertures poden 
generar nous espais ja que són a la vegada seients per 
a una o varies persones.
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