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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENTA1

01 L'ENTORN PROPERA2

MAPA DEL SOROLL

Parada de bicing Metro Instal·lacions esportives Educació infantil Educació primària Educació secundaria Educació universitària
Formació professional

Parada autobús

70-75 dB55-60 dB 65-70 dB60-65 dB

Les amplades de les aceres determina el recorregut dels usuaris de l'Escola. S'analitzen els carrers i passos

de l'entorn més proper per tal de veure les seves amplades i així poder intuir el camí i recurregut més

funcional i segur per als usuaris del futur centre fins al seu accés.

3,5-5 metres0,8 - 1,5 metres 2-3,5 metres1,5-2 metresZona peatonal

S'analitza el soroll dels carrer de l'entorn més proper a la parcel·la d'estudi. Observem que el Passeig Torras

i Bages amb 28,65m d'amplada, és el més sorollós (70-75 dB de 7:00 am -9: pm) degut al constant pas de

cotxes. El següent més sorollós és el carrer del Palomar amb 14m d'amplada (65-70 dB).

MOBILITAT A PEU: LES AMPLADES DE LES ACERES
Pròxim a la parcel·la es situen els jardins del GATCPAC i de la Casa Bloc. La Casa Bloc és considerada un

símbol de l'arquitectura racionalista a Barcelona, ja que fou un projecte social innovador, integrat en l'entorn

urbà i amb habitatges funcionals concebuts com a allotjaments mínims estàndard per a obrers.

PLAÇES I ZONES VERDES

EL BARRI DE SANT ANDREU DEL PALOMAR
L'escola Ignasi Iglesias està situada en el barri de Sant Andreu del Palomar, antic municipi independent que va ser agregat a la ciutat de Barcelona l'any 1897. D'aquí s'en

defineix una clara delimitació de barri. Barcelona es composa en 10 districtes i situa a Sant Andreu en el districte IX tenint com a veïns els barris de Bon Pastor, Baró

de Viver, La Sagrera, Congrés, Navas i Nou Barris.

Sant Andreu és un barri que, per tota la seva tradició històrica, manté molt interès en totes les qüestions socials i culturals. Com a resultat, abunden les cooperatives,

associacions i institucions benèfiques, culturals, econòmiques etc.

JARDINS DE GATCPAC

CASA BLOC

JARDINS DE LA CASA BLOC

ANÀLISI DE L'ENTORN

TFG - Treball final de grau. Quadrimestre de primavera 2019.

AMPLIACIÓ ESCOLA IGNASI IGLÉSIAS
ALBA VALEROS GIMÉNEZ
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