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ZONA ESPORTIVA

Amb una intervenció de moviment 
de terreny, s’aconsegueix l’espai su-
ficient per poder generar un camp 
de futbol i basquet.

SALA POLIVALENT

La ubicació separada de la residen-
cia i connexió amb el bosc permet 
tenir un espai més privat i nocturn 
amb accés als lavabos.

LAVABOS EXTERIORS

S’organitzen uns lavabos exteriors 
per la seva proximitat a la zona es-
portiva. També per l’ús de vestidors 
per a la piscina.

SALA DE CALDERES

Sala on s’ubica el pou i s’instal·la el 
sistema de geotèrmia.

SALA TÈCNICA

Sala on es troben els comptadors 
i el diferencial general del conjunt 
de la instal·lació

SALES TALLER

Rehabilitació de les aules exteriors. 
Inclou reforç estructural en les bi-
gues, canvi de carpinteries i tras-
dossats per les infiltracions.

ESPLANADA DE JOCS

Espai lúdic i polivalent per a dife-
rents usos. Es proposa utilitzar el 
mur de contenció per fer un rocò-
drom.

APARCAMENT

Aprofitant l’espai entre oliveres i es-
sent un espai d’entrada a la finca es 
proposa l’ús d’un aparcament de la 
instal·lació.

EDIFICI CAN XAMMAR

Edifici on es concentra la major part 
de l’activitat. Reforma complerta.

SAFAREIG

Adaptació de l’espai per proposar 
els elements de rentat, planxat, així 
com altres elements pròpis de l’ad-
ministració de la finca.

PARC INFANTIL

Espai ombrejat per abres i amb 
pendent de terreny idoni per gene-
rar terrasses amb mobiliari de parc 
infantil.

PISCINA

Proposta d’una piscina amb dues 
alçades diferenciades per petits i 
grans. La piscina es realitza en l’ac-
tual dipòsit d’aigua, aprofitant la 
impermeabilització d’aquest.

BOSC

Espai natural dins de la pròpia ins-
tal·lació i vallat per afavorir el con-
trol.

BERENADOR

S’aprofita la connexió directa a la 
cuina per a proposar un espai de 
picnic.

MIRADOR

Zona privilegiada i elevada amb 
vistes al Vallès Oriental.

ZONA PORXADA

Espai semicobert amb possibilitat 
de cobrir-lo en cas de pluja que ge-
nera un espai de pas entre els vesti-
dors i l’aula i l’exterior.
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